Číměřský zpravodaj

4. ročník
2014

Vážení spoluobčané,

v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány
a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si dáváme i nové
závazky a cíle na rok následující.

I samotná obec během tohoto roku překonávala překážky, ale hlavně se těšila
z úspěchů a dokončených děl. Doufám, že i Vy občané máte z našich úspěchů radost.

Když mám v rychlosti zhodnotit letošní rok práce v naší obci, mohu říct, že to
byl opět rok úspěšný. Navzdory nedostatečným finančním zdrojům jsem
přesvědčená, že se nám společnými silami daří zvyšovat kvalitu našeho života v naší
obci.

Vážení spoluobčané, na závěr chci poděkovat všem občanům a dobrovolným
spolkům naší obce za dobře vykonanou práci a za vytváření podmínek pro spokojený
a hezčí život v naší obci.

Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a dobrých lidí kolem
sebe. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.

Lenka Hůlková, starostka obce
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Informace OÚ Číměř

Investice v roce 2014
V letošním roce jsme uhradili následující splátky:
370.000 Kč

– roční splátka splaškové kanalizace – zbývá uhradit 685.467,06 Kč – dle
nových zásad (původně jsme měli ještě splácet 3.588.781 Kč)

199.644 Kč

– roční splátka Společenské centrum – zbývá uhradit 831.812 Kč

124.950 Kč

– splátky Městysu Vladislav – zbývá uhradit 137.344 Kč

a investovali (pouze větší akce) do:
137.603 Kč

– veřejné LED osvětlení Philips

273.511 Kč

– autobusový záliv, včetně chodníčků v parčíku

73.237 Kč

– výsadba parčíku a založení trávníku

21.834 Kč

– 3 ks parkových laviček + odpadkový koš

44.114 Kč

– jednací stoly a židle do zasedací místnosti na Obecním úřadě

10.155 Kč

– nová ochranná síť na fotbalové hřiště

15.000 Kč

– dar Římskokatolické farnosti Střížov-Číměř

35.878 Kč

– dřevěný taneční parket (5.000 Kč přispěl SDH a 5.000 Kč ČČK Číměř)

188.784 Kč

– místní komunikace

83.103 Kč

– spoluúčast na oplocení tenisového hřiště

23. 223 Kč

– LED osvětlení a ozdoby vánočního stromu
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Nadace ČEZ nám v letošním roce
přispěla 200.000 Kč na oplocení tenisového
hřiště.
Nové oplocení tenisového hřiště a
dále také nastavení ochranných sloupů na
fotbalovém hřišti stálo 283.103 Kč. Obec
tedy hradila pouze 83.103 Kč.
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Energoregion 2020 nám přispěl 52.000 Kč na koupi drobné
komunální techniky. Finanční spoluúčast obce byla 13.000 Kč. Obec
pořídila ruční sekačku John Deere, rozmetadlo
posypového materiálu, ponorné čerpadlo,
hadice na zalévání, stavební kolečko a drobné
zahradní náčiní, jako jsou hrábě, rýč, krompáč,
zahradnické nůžky apod.

Z Programu obnovy venkova Vysočiny jsme čerpali dotaci ve výši
106.000 Kč, a to na autobusový záliv a parčík.

Jak jsem Vás již dříve v oběžníku informovala, byli jsme úspěšní v získání dotace ze Státního
fondu životního prostředí, a to v celkové výši 11,5 mil. Kč, na „Rekultivace staré skládky pod Číměři“.
Tuto akci vyhrála společnost Kavyl s.r.o., Brno. Z důvodu administrativního zdržení Státního fondu
ŽP začneme s realizací na jaře 2015.
Neúspěšní jsme však byli s žádostí na Ministerstvu pro místní rozvoj, u kterého jsme žádali
400.000 Kč na pořízení nových dětských prolézaček. Sešlo se celkem 720 žádostí, ze kterých jich bylo
podpořeno pouhých 178. Žádost o příspěvek na dětské prolézačky budeme podávat znovu i v roce
2015.

Dostali jsme světelný řetěz
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o., nám darovala vánoční LED světelný řetěz
v hodnotě 32.706 Kč.
Rozhodli jsme se, že tímto 200metrovým řetězem ozdobíme Společenské centrum.

Po Horácku s brožurkou
Ekologický Mikroregion Horácko (jehož členem je i naše
obec) jako další podporu turistického rozvoje našeho okolí vydal
brožurky „Zajímavá místa Horácka“ a „Tipy na výlety po Horácku“
pro pěší, cyklisty, ale i motoristy. Pokud máte o tyto materiály
zájem, přijďte si je vyzvednout na obecní úřad, ráda Vám je
předám.
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Odpady 2014
Sběrné dvory ESKO-T
Od 25. srpna 2014 došlo ke změně fakturace za ukládání odpadů na sběrných dvorech
společnosti ESKO-T s.r.o. Do této doby bylo obci fakturováno za jednorázovou návštěvu občanem
sběrného dvora, a to 140 Kč bez ohledu na množství přivezeného odpadu. Nově nám bude účtováno
dle skutečného množství uloženého odpadu. Tato změna vede ke zdražení. Fakturace probíhá stále
1x za pololetí.
Přehled nákladů spojených s odvozem odpadů v obci
 komunální odpad (popelnice) 107.638 Kč
 tříděný (PVC, papír, sklo) 34.347 Kč
 sběrný dvůr 3.920 Kč
 nebezpečný odpad (1x ročně – pneumatiky, barvy, oleje, …) 5.514 Kč
 Eko-kom nám vrátil 27.581 Kč (za PVC, sklo, papíry)
 odpady celkem 151.419 Kč – 27.581 Kč = 123.838 Kč
 celkové náklady spojené s odvozem odpadů v naší obci za rok 2014 činí 123.838 Kč

EKO-KOM
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Volby 2014

Volby do Evropského parlamentu konané 23. 5. 2014 a 24. 5.
2014 v obci Číměř:
-

odvolilo celkem 43 voličů (z celkových možných 174), z toho 2 hlasy byly neplatné
volební účast byla 24 %, republikový průměr byl 18,2 %
výsledky voleb:
1.) KDU-ČSL – 12 hlasů
2.) + 3.) TOP 09 a starostové + ČSSD – 7 hlasů
4.) + 5.) KSČM a Česká pirátská strana – 5 hlasů
6.) + 7.) Fair-play – HNPD + Strana svobodných občanů -2 hlasy
8.) Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO – za Evropu svobodných států – 1 hlas

Volby do zastupitelstva obce Číměř, konané 10. 10. 2014 a 11. 10.
2014
-

odvolilo celkem 133 voličů (z celkových možných 174), z toho bylo 6 hlasů neplatných
volební účast byla 76,85 %, republikový průměr byl 44,46 %
výsledky voleb:
1.) Lenka Hůlková – 112 hlasů
2.) JUDr. Karel Holub – 108 hlasů
3.) Dušan Keil – 107 hlasů
4.) Taťána Slabá – 86 hlasů
5.) Tomáš Máca – 84 hlasů
6.) Michal Nevoral – 77 hlasů
7.) Tomáš Protivínský – 68 hlasů
8.) Věra Nevoralová – 55 hlasů
9.) Jiří Topil – 53 hlasů

Vážení spoluobčané, vážení voliči,
jsou za námi dva měsíce od voleb do obecních zastupitelstev. Dovolte tedy poděkovat
Vám, kteří jste přišli k volební urně, čímž jste dali najevo, že Vám osud Číměře není
lhostejný.
Děkujeme také za důvěru, kterou jste nám tímto pro následující čtyři roky dali.
Vaší podpory si velmi vážíme a je pro nás motivací i závazkem k další práci.
Těšíme se také na Vaše náměty, nápady, připomínky, jak zpříjemnit život v obci
nám všem.
Zastupitelé obce Číměř
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Členové zastupitelstva na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Číměř, konaném 3. listopadu
2014, volili takto:
starostku – Lenku Hůlkovou
místostarostku – Taťánu Slabou
předsedy finančního výboru – JUDr. Karla Holuba
členy finančního výboru – Tomáše Mácu, Věru Nevoralovou
předsedy kontrolního výboru – Dušana Keila
členy kontrolního výboru – Věru Nevoralovou, Tomáše Protivínského
Lenka Hůlková
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Společenská kronika
Narození
17. 3. 2014
Karel Dolák, č. p. 63

3. 4. 2014
Adriana Moudrá, č. p. 56

Dovolte nám, milí rodiče, abychom Vám do dalšího společného života, který Vám přinesl Vaše
děti, popřáli hodně štěstí, zdraví, lásky a domácí pohody. Přejeme Vám hodně společných dní, na
které budete vždy s úsměvem rádi vzpomínat.

Úmrtí
21. 6. 2014

Jiří Česnek, č. p. 40

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen…
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Jubilanti
Pavlík Ludvík, č. p. 33

60 let

leden 1954

Beranová Zdeňka, č. p. 47

60 let

prosinec 1954

Pavlík Jiří, č. p. 7

65 let

duben 1949

Pavlíková Marie, č. p. 7

65 let

listopad 1949

Halady Jaroslav, č. p. 47

70 let

duben 1944

Keilová Jaroslava, č. p. 22

70 let

prosinec 1944

Štveráček Karel, č. p. 53

75 let

říjen 1939

Bouček Josef, č. p. 27

85 let

leden 1929

Boučková Anežka, č. p. 1

85 let

květen 1929

Pavlík Josef, č. p. 7

95 let

březen 1919

Vážení jubilanti, přejeme Vám ještě dlouhá léta prožitá ve zdraví a pohodě v kruhu svých rodin a
přátel.
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Sňatky
Petra Možná a Tomáš Roubínek (Kojatín)
31. 5. 2014

Lukáš Kondek a Kateřina Vlková (Třebíč)
14. 6. 2014
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Zdeněk Pavlík a Markéta Klubalová (Ostašov)
26. 7. 2014

Vážení novomanželé, všichni Vám přejeme ve Vašem začínajícím společném životě hodně
krásných chvil, životní cestu bez hrbolů, čisté nebe nad Vaší láskou, zdravé děti a život šťastný a
dlouhý.
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Životní jubileum
V pátek 7. března oslavil pětadevadesátiny pan Josef Pavlík. Pan Pavlík pochází ze čtyř dětí,
přičemž všechny jeho sestry se také dožily požehnaného věku (jedna zemřela v 97, druhá
v nedožitých 92 letech).
Nejmladší sestra, paní Božena Manová (Číměř 54), v červnu letošního roku společně
s rodinou oslavila obdivuhodných 92 let.
Oba sourozenci mají stále pozitivní mysl a zájem o dění v naší obci.

Paní Manové i panu Pavlíkovi gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a rodinné pohody.
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Zlatá svatba
Manželský svazek se uzavírá s cílem
zůstat spolu po celý život a své pozemské
bytí prožívat společně v dobrých i zlých
časech.
Ve středu 18. července letošního
roku manželé Jana a Josef Nevoralovi oslavili
50leté výročí svého sňatku.

Drazí manželé Nevoralovi, přejeme Vám
krásné dny v kruhu Vaší rodiny, dětí,
vnoučat a přátel. Přejeme Vám ještě
hodně společných let plných zdraví a
radosti ze života.

Lenka Hůlková
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Složení obyvatelstva
Počet obyvatel ke dni 7. 11. 2014 činil 203, z toho 90 mužů, 84 žen a 29 dětí.
Průměrný věk obyvatel činí 42,04 let.
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Kronika obce
Slovo „kronika“ pochází z řečtiny, kde chronos značí čas.
Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle časového pořadí v jakém se děj skutečně
odehrál, popsat jednotlivé historické události. Popis těchto událostí je ale důsledně strohý.
Nepopisují se zde žádné příčiny a souvislosti. Události nebo jejich aktéři se nehodnotí. Kronika
obsahuje pouze faktický popis událostí.
Kronikáři bývali většinou lidé moudří a vzdělaní, s bohatými životními zkušenostmi, v obci
požívali zpravidla značné vážnosti.
Jakýsi archivář a kronikář v úvodu kroniky Vranové Lhoty velice pěkně a výstižně uvedl, proč
psát kroniku a připomínat historii rodné obce:
„Předně nejsme kouskem dřeva, které proud času s sebou odnáší, ale tvoříme články řetězu,
z něhož se nemůžeme vytrhnout. Tvoříme jednotu, která nás neviditelně spojuje s těmi, co žili před
námi.
Domov není jenom stavení, kopec či potok, mezi kterými jsme vyrostli, vždyť jinde jsou
krásnější domy, pro oko poutavější příroda než okolí naší vesnice, ale přece nás sem něco táhne jako
neviditelný magnet.
Tady jsme se narodili, poznali z matčiných úst sladká slova naší české řeči, tady jsme dostávali
od otce základy mravnosti, tady jsme prožili nejkrásnější dobu svého života – své mládí. Nuže, to jsou
síly, které nás poutají k rodné obci stejně tak jako naše předky. Ten věčný koloběh života a smrti
probíhá i v našich žilách, tam kde jsme od mládí vyrostli, chtěli bychom i odpočívat…“
Lenka Hůlková

Stávající Kronika obcí Číměř - Střížov je již druhým dílem. Zápisy v ní začínají rokem 1982.
Poslední je zápis za rok 2013. Dosud je v ní popsáno 360 stran.
Od roku 1982 do roku 1994 kroniku vedla paní Jana Nevoralová.
Od roku 2003 dosud vede kroniku Ing. Iva Vechetová.
V letech 1995 až 2002 obec neměla kronikáře. Za toto období jsem v kronice vypracovala
překlenovací zápis.

Ing. Iva Vechetová
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Úryvek ze zápisu z roku 1982
Mléko
Kvalita dodávaného mléka byla letos nejlepší za celou dobu podniku.
94% mléka bylo zařazeno do I. třídy, tím se družstvo zařadilo na II. místo v okrese. V kravínech
Číměř, Okrašovice, Střítež NK a Kožichovice bylo dodáno 100% mléka v I. třídě. Ve Střížově bylo
dodáno v I. třídě jen 74% mléka.
Tučnost mléka byla nejvyšší v Kožichovicích.
Dodávka mléka byla splněna na 108,18%, je to nejlepší výsledek za existenci družstva.
Bylo dosaženo 3500 l mléka na dojnici.

Úryvek ze zápisu z roku 1983
9. květen, osvobození Československa, konec II. světové války
K tomuto výročí připravují členové svazu požární ochrany Den otevřených dveří v požární
zbrojnici a klubovně mladých požárníků. Letos připravili přehlídku jednoduchých hasebních
prostředků, ukázku z výtvarné činnosti dětí. Návštěvníci si mohli v příjemném prostředí klubovny,
vyzdobené květinami, prohlédnout kroniky a fotografie od začátku založení kroužku v roce 1972.
V požární zbrojnici byla připravena vývěska s ručními hasicími přístroji, všechna výzbroj i výstroj
byla pečlivě urovnaná a očistěná. Čistě upravené bylo i okolí budovy. Mladí požárníci i určení
dospělí byli přítomni po celou dobu trvání akce, to je od 8 do 12 hodin. Pionýři předvedli
přítomným občanům několikrát za dopoledne požární útok.
Požární prostory navštívilo 70 obyvatel. Připravenost akce byla hodnocena, v rámci okrsku
Vladislav jsme se umístili na 2. místě.
Požárníci ve Střížově se umístili na 4. místě. Techniku měli připravenou, ale nebyl přítomný žádný
člen.
Ukázka z kroniky obce Číměř, který zaznamenala v té době kronikářka
paní Jana Nevoralová.
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Kronika dětských hasičů
Úryvek z kroniky malých hasičů, kterou vedla od roku 1972 slečna Alena Česneková (12 let),
dnes MUDr. Alena Holubová.
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Kulturní dění v roce 2014
Přátelské setkání seniorů obcí Číměř a Střížov

Ve Společenském centru se v sobotu 12. dubna uskutečnilo setkání seniorů naší obce a obce
Střížov. Jednalo se o první podobnou akci tohoto druhu a zúčastnilo se jí 53 seniorů. Na setkání mezi
nás zavítali hned tři pozvaní hosté. Prvním z nich byl pprap. Ondřej Burian z obvodního oddělení
Policie ČR Třebíč. Seznámil nás se současnými „trendy“ podomních prodejců, předváděcích akcí,
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přepadení a okradení na ulici, supermarketech apod. Předal nám zajímavé a jednoduché rady a tipy,
které seniorům pomohou snížit a minimalizovat tyto nepříjemné životní zážitky.
Druhým přednášejícím
byla bylinkářka paní Ludmila
Horáková z Třebíče. Zasvěceně
hovořila o jarní očistě lidského
těla, doporučila nám provést
ozdravnou kůru pomocí bylinek.
Také informovala o potřebné
úpravě
stravy,
poradila
nejvhodnější čaje, bylinné
výtažky a masti, potravinové
doplňky, vhodná cvičení i
masáže. Zajímavá byla také část
o
nepostradatelné,
tolik
potřebné a opomíjené harmonii
těla a duše.
Třetím a posledním přednášejícím byla MUDr. Alena Holubová, která nám prozradila důležité
informace, jež se týkaly onemocnění diabetes a vysokého krevního tlaku. Upozornila na první
příznaky těchto onemocnění, průběh, léčení, ale také důležitou prevenci a předcházení těchto
v dnešní době rozšířených nemocí. Celé sobotní setkání nám zpříjemňoval hudební folklórní soubor
Bajdyš z Třebíče. Ten speciálně pro naše seniory nacvičil, zahrál a zazpíval tři písně, které se v 60.
letech 20. století zpívaly v naší obci, ale bohužel jsou již zapomenuté. Zachyceny jsou ve zpěvníku
„Lidové písně z Podhorácka II“, jejž vydalo Muzeum Vysočiny Třebíč společně s Etnologickým
ústavem Akademie věd ČR – pracoviště Brno v roce 2013. Dva tyto zpěvníky máme k zapůjčení
v místní knihovně. Jedná se o velice pěknou a zajímavou publikaci.
Každý z nás si kromě radosti z příjemného setkání odnášel také nové zajímavé poznatky.
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Zájezd do Osvětimi, Březinky a Veličky
Pro naše obyvatele jsme v sobotu 9. srpna 2014 uspořádali zájezd do Polska, a to do bývalých
koncentračních táborů Osvětim a Březinka, dále také do solného dolu Velička.

Osvětim (německy Auschwitz, polsky Oświęcim) je asi čtyřtisícové městečko v jižním Polsku.
Za druhé světové války bylo pohlceno rozpínající se německou „Říší“. Na rozkaz Heinricha Himmlera
z 27. dubna 1940 zde byl v bývalých kasárnách polské armády založen koncentrační tábor (později
spíše vyhlazovací). Velitelem tábora byl jmenován Rudolf Höss. Na vybudování tábora se podíleli
vězni z koncentračního tábora v Dachau. Funkci dozorců vykonávali příslušníci oddílů SS a také
němečtí kriminálníci z koncentračního tábora Sachsenhausen (i ti byli v očích nacistů pořád
nadřazeni Polákům, Sovětům, Židům aj.). Ve středu 19. června 1940 začalo vysídlování polského
obyvatelstva z okolí tábora. Vznikl tak prostor vytyčený pro zájmy tábora o rozloze asi 40 čtverečních
kilometrů. Prvními vězni byli
především Poláci, v březnu 1941
jich zde bylo skoro 11 000. Tábor
Auschwitz I byl určen převážně
mužským vězňům, v letech
1941-1942
pak
sovětským
válečným zajatcům, pro které byl
v rámci tábora vytvořen
speciální sektor. S těmito lidmi
bylo nakládáno obzvláště krutě,
během pár měsíců zůstala
z 10 000 válečných zajatců
naživu ani ne desetina. Tento
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„zbytek“ pak byl přemístěn do právě vznikajícího tábora u vesnice Březinka (něm. Birkenau),
vzdálené asi tři kilometry od Osvětimi.

Tábor v Birkenau byl zdaleka největším v komplexu Auschwitz a zároveň největším
vyhlazovacím táborem za 2. světové války vůbec. S jeho stavbou se začalo v říjnu 1941.
Němci obyvatele této vesnice vysídlili, domy zbourali a materiál použili na stavbu tábora.
Právě v plynových komorách v Birkenau našla smrt většina lidí, kteří byli zavražděni v Auschwitz
(kolem 90 %). Zemřelo zde nejméně 1,1 milionu lidí (doložených), z velké většiny Židé. Bohužel obětí
bylo patrně daleko více. Jak řekl velitel tábora Höss, všechny záznamy o lidech usmrcených
v plynových komorách byly ihned po vykonání spáleny. Jenom Židů mělo být v Osvětimi zplynováno
kolem 2,5 milionu. Toto číslo Höss údajně získal od Adolfa Eichmanna, který měl, jako jeden z mála,
přístup k potřebným podkladům. Největšího počtu Židů, usmrcených během jednoho dne, pak bylo
podle Hösse dosaženo v létě 1944. Stalo se tak během transportů z Maďarska, kdy dorazilo pět
plných vlaků, místo plánovaných tří. Toho dne našlo v plynových komorách tábora smrt okolo 9 000
Židů.
Zdroj: webové stránky
http://www.osvetim-auschwitz.estranky.cz/clanky/pocatky-auschwitz.html
I přesto, že je dnes k mání dostatek informací, dokumentárních filmů a fotografií, doporučuji
Vám návštěvu těchto koncentračních táborů. Jakmile
vstoupíte do areálu, nemůžete tomu všemu uvěřit.
Tomu, že za tím vším zlem stojí přesvědčení jednoho
člověka, který dokáže lidem z celého světa způsobit
tolik bolesti. Padne na Vás úzkost a beznaděj.
V Osvětimi i v Březince jsme měli dvě
průvodkyně, které nás svým profesionálním a
lidským přístupem vtáhly do tehdejší doby. Myslím,
že tato exkurze zanechala v nás všech velice silný
zážitek.
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Poté jsme autobusem pokračovali do světoznámé solné jeskyně Velička (Wieliczka). Zde se
těžila kamenná sůl již ve 13. století. Důl ve Veličce tvoří jakési podzemní město nebo lépe řečeno
památník vytesaný v soli. Každý rok sem zavítají statisíce návštěvníků z celého světa, aby na vlastní
oči uviděli slaná podzemní jezírka, těžební komory, baňské stroje a zařízení, staleté dřevěné
konstrukce. Bezesporu největší atrakcí je kaple blahoslavené Kingy z 19. století, která se nachází v
nejhlubším místě dolu. Jedná se o jedinou svatyni svého druhu, jež je celá vytesána z krystalické soli
– včetně postav světců a lustrů, které do kaple vnášejí příjemné světlo. Každou neděli je zde
pořádána tradiční katolická mše, příležitostně se zde konají koncerty jazzové a klasické hudby. Kaple
také slouží jako oddávající místo novomanželů. V podzemí je příznivé mikroklima s vysokým
obsahem vlhkosti a jódu s teplotou vzduchu celoročně kolem 13 až 16 °C.
Solný důl byl v roce 1978 zapsán do Prvního seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
I zde jsme měli dva česky mluvící průvodce. Návštěva solného dolu byl také pro všechny
přítomné silný zážitek.

Solná jeskyně Velička – Ježíšova poslední večeře (vytesáno ze soli)
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Exkurze do Zemědělského družstva Kožichovice
Na konci letních prázdnin jsme se s číměřskými dětmi vydali na exkurzi do Zemědělského
družstva Kožichovice.

Zde se nám věnoval pan Michal Indráček, který nás provedl celým zemědělským družstvem.
Děti si mohly sednout za volanty traktorů, kombajnů a sekaček. Viděly také například, jak a kde se
opravují traktory, jak se chovají telátka, dále měly možnost prohlédnout si sklad pšenice,
bioplynovou stanici, dojírnu apod.
Na exkurzi jsme vyrazili s dětmi bez maminek a babiček. Všem dětem se výlet líbil, byly
spokojené a hodné. Fotografie z tohoto výletu jsou k vidění na webových stránkách a také na
Facebooku obce.
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Exkurze na vojenskou vrtulníkovou základnu – Sedlec u Vícenic
Na úterý 14. října jsme měli domluvenou exkurzi na vojenskou vrtulníkovou základnu.
Vzhledem k tomu, že byl o exkurzi velký zájem, museli jsme se na žádost velitelství základny rozdělit
do dvou skupin. Během tříhodinových exkurzí jsme si prohlédli hangár oprav letecké techniky (druhé
skupině jeho návštěva bohužel z provozních důvodů nebyla umožněna), jednotku vojenských hasičů,
stanici biologické ochrany letiště (dravce) a také psinec. Fotografie z těchto exkurzí jsou také k vidění
na webových stránkách a Facebooku.

Čistá Vysočina 2014
V letošním roce jsme se
poprvé zapojili do již 6. ročníku
jarního úklidu Vysočiny. Hlavní
pozornost při akci Čistá Vysočina
byla určena okolí silnic I., II. a III.
tříd Vysočiny.
V loňském roce se do
akce zapojilo 18,5 tisíc účastníků
a bylo sebráno přes 90 tun
odpadků. Akce probíhala v celém
kraji a tradičně se do ní zapojili
obce, neziskové organizace,
školy, ale také jednotlivci.
S našimi 24 spoluobčany
jsme v neděli 13. dubna vysbírali odpadky podél silnice vedoucí z Vladislavi do Číměře, z Číměře do
Střížova a také z Číměře na „velkou křižovatku“.
Odpadky, které jsme sesbírali, odvezla Správa a údržba silnic z Třebíče. Tímto děkuji
občanům, kteří se této akce Kraje Vysočina dobrovolně zúčastnili.
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Čištění břehů Dalešické přehrady pod obcí Číměř
Na velice přínosnou a smysluplnou akci podpořenou Skupinou ČEZ jsme vyrazili v sobotu
14. června v 8.00 hodin. Společně se členy SDH a také se spoluobčany jsme se pustili do sbírání
naplavených a v převážné většině odhozených odpadků podél břehu Dalešické přehrady. Sami jsme
byli překvapeni, co všechno jsou lidé v lese a u vody schopni po sobě zanechat. Fotografie z této
akce jsou také k vidění na webových stránkách obce a na Facebooku. V příštím roce bychom chtěli
opět tuto akci zopakovat.

Zlomená poloosa
I přes náš katastr vedl závod o Zlomenou poloosu, který se jel v sobotu 24. května. Jednalo
se o soutěž určenou pro vojenská historická vozidla vyrobená nejpozději v roce 1965. Hlavní
mezizastávku měli účastníci u Společenského centra, ve kterém poobědvali. Během tří hodin jsme
obsloužili celkem 250
strávníků.
Základnu
měli
nadšenci tohoto sportu
v rekreačním středisku
Borovinka v Koněšíně.
Fotografie opět
na webových stránkách a
na Facebooku.

Lenka Hůlková
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Zajímavosti
Srážky
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

CELKEM
22. 4. - první bouřka
28. 4.
pršelo celkem 11 dní
suchý měsíc, pršelo jen 3 dny ke konci
pršelo 11 dní
pršelo 6 dní
pršelo 3 dny
pršelo 4 dny

5 mm
20 mm
80 mm
14 mm
70 mm
120 mm
110 mm
45 mm
40 mm

měření srážek prováděla paní Alena Láníková

Nové webové stránky obce
Začátkem podzimu jsme zahájili práce na nových webových stránkách naší obce. V příštím
roce bychom se chtěli účastnit soutěže Zlatý erb – soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí Kraje Vysočina.
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30. výročí nejúspěšnějšího týmu SDH Číměř
Je to již 30 let, kdy se naše dorostenky účastnili XIII. mistrovství ČSR v požárním sportu
v Českých Budějovicích. V této celostátní soutěži, konané v červnu 1984, vybojovaly krásné 3. místo.
Úspěchu dosáhly ve složení (foto - zleva stojící) Božena (Čermáková) Kotrbová, Jitka
(Láníková) Čonková, Marcela (Krátká) Pulkrábková, Jaroslava (Čermáková) Murínová, Miroslava
(Zásmětová) Mrňová, Jitka (Knotková) Svobodová, Alena (Kotrbová) Pospíšilová. Na fotografii chybí
Ivana (Česneková) Možná a Jana (Krátká) Černíková. K titulu je dovedl tehdejší trenér Petr Česnek.
Za tento úspěch si od Základní organizace svazu požární ochrany ČSSR vysloužily ČESTNÉ
UZNÁNÍ za obětavou práci v požární ochraně, které jim na členské výroční schůzi předali pánové Jiří
Česnek a Jiří Pavlík.

Lenka Hůlková
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Kulturní dění ve Společenském centru
Další rok nám utekl a já se
pokusím shrnout akce, které se
udály v našem Společenském
centru.
Tradičně jsme zde měli
narozeninové oslavy, pohřební
hostiny, několik setkání myslivců z
Mysliveckého spolku Klučov a
cestovatelské vyprávění.
SDH Číměř a spolek ČČK u
nás pořádali výroční schůze.
Na začátku ledna k nám
opět přijela Mgr. Alena Doskočilová
z Boskovic na již třetí cukrářský kurz. Na tomto kurzu jsme se tentokrát naučili vyrábět drátkované
kytky (orchideje, růže, kytičky) a jak jsme zjistili, jejich výroba není vůbec jednoduchá.
Děti se těšily na 8. března, kdy se u nás konal dětský karneval. Jako již tradičně nám donesly
namalovaný obrázek své nebo jiné masky. Za tuto kresbičku dostaly dáreček, jímž byla pěkná
pokladnička. Na děti dále čekaly různé úkoly, které si pro ně připravili klauni, a nechyběla ani bohatá
tombola, ve které bylo 327 zajímavých cen. Na letošní karneval přišlo celkem 32 masek. Celé
odpoledne nám tyto veselé okamžiky fotil pan Petr Pavlík z Číměře, jemuž tímto děkujeme.
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V sobotu 31. května ve Společenském centru proběhlo „vyhrávání“ – loučení se svobodou. Do
svazku manželského se rozhodl vstoupit pan Lukáš Kondek.
Nedělní odpoledne 1. června patřilo makrelám, které nám každý rok připravuje pan Slavík z
Přeckova. Letos nám počasí opravdu velmi přálo, o ryby projevili zájem nejen lidé z Číměře, ale i řada
návštěvníků, a tak není divu, že se všechny makrely prodaly. Na některé zájemce se opět dokonce
ani nedostalo.
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V pátek 24. října proběhlo v našem Společenském centru již tradiční dlabání dýní, kterého se
zúčastnilo 25 malých návštěvníků s rodiči. Menší děti si vymalovaly obrázek. Po vydlabání dýní se
číměřská drobotina se zapálenými dýněmi vyfotila před obecním úřadem a pak od nás každé dítě
dostalo sladkou odměnu.

Vyprávění cestovatele Jindry Budi s názvem "Cykloputování v Makedonii a Albánii" se konalo
15. listopadu. Je vidět, že tyto cestovatelské besedy mají stále více příznivců a fanoušků. Celý sál byl
naplněn „k prasknutí“, židle jsme museli přinést i z obecního úřadu, hospody a z terasy. Na tuto akci
přišlo 150 posluchačů.
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Sobota 6. prosince patřila svatému
Mikuláši a jeho družině. Sál byl jako každý rok
zaplněn. Je pěkné pozorovat děti, jak se těší na
Mikuláše, který jim přinese drobné balíčky, a
zároveň se vcítit do jejich obav z čertů. Některé
děti si zapláčou, ale rodiče je před čerty ochrání,
a domů odcházejí všichni spokojeni.

V pátek 26. prosince proběhne další ročník vánočního turnaje v ping-pongu. Loni se této akce
zúčastnilo 23 hráčů, přičemž přišlo i hodně členů rodin a dalších jejich fanoušků, aby podpořili svoje
favority. Budeme rádi, když i letos bude takto hojná účast. Přijďte podpořit své příbuzné a
kamarády.

Cvičení v centru
Každé úterý od 18.30 do 19.30 se u nás tancuje Zumba. Instruktorkou je stále paní Simona
Bajgarová ze Sokolí, která k nám dojížděla i v loňském roce. Zumba, což je rychlejší tanec, je určena
pouze ženám.
Nově každou středu od 18.30 do 20.00 se můžete přijít protáhnout na jógu, kterou nás
provází paní Mirka Nahodilová z Třebíče. Jóga je klidné cvičení zaměřené na začátečníky, vhodné
proti bolesti zad, pro fyzickou a duševní vitalitu, protažení, zklidnění a uvolnění. Jóga je určena
ženám i mužům všech věkových kategorií a její kurzy u nás navštěvuje asi 25 cvičících.
Jóga pro dospělé se v Číměři těší velké oblibě, proto jsme se rozhodli dopřát toto protažení,
zklidnění a relaxaci i dětem, pro něž se jóga koná každou lichou středu. Malým cvičencům do čtyř
let věku doporučujeme doprovod, rádi přivítáme i děti z okolních vesnic. Děti se při józe velice
zklidní, jsou více soustředěné, uvolněné. Učí se také mimo jiné správně dýchat, správnému držení
těla apod.
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Hospoda
V květnu jsme ve Společenském centru vyhlásili tipovací soutěž vztahující se k probíhajícímu
mistrovství světa v ledním hokeji. Za dva zakoupené nápoje si každý mohl tipnout výsledek
probíhajícího utkání. Ze všech zápasů byli v tipování nejúspěšnější Vojta Česnek a Tomáš „Pejza“
Krátký ze Střížova. Cenu od nás dostal i pan Tomáš Máca, který obdržel ocenění za nejvíce tipů
s nejmenší úspěšností. Všichni tři pánové dostali věcné dárky z pivovaru.
V červnu, týden před poutí, byla hospoda zavřená, čehož jsme využili a pustili se do výmalby,
kterou provedl pan Kedroň z Třebíče.
Čepujeme stále oblíbený Hostan 11°, jejž doplňujeme i o pivní speciály, které pro nás
připravují sládci ze Starobrna. V letošním roce to bylo například Pepřové pivo, Zelené pivo, Májový
speciál, Březňák jantarový, Svatomartinský speciál a Starobrno medák.
Od července si u nás v hospodě můžete pochutnat na křupavé pizze. Ručně „motanou“ pizzu
vyrábí společnost Toms ze Zlína, která ji k nám dováží každé úterý. Společnost nám zdarma zapůjčila
pec na její pečení a také mrazák. Ve stálé nabídce máme 14 druhů pizzy a
také dva druhy pizzy ovocné. Od listopadu můžete ochutnat i novinku
Triangles. Pizza je opravdu výborná, svědčí o tom i její prodej. V srpnu jsme
upekli 183 ks, v září 164 ks a podobně je tomu každý měsíc. Pizzu si můžete
koupit i domů, rádi vám ji zabalíme do krabic.

Taneční pro dospělé
Od neděle 11. ledna 2015 již po třetí začínáme s tanečními kurzy pro dospělé. Kurzy jsou u
nás oblíbené, dojíždějí k nám taneční páry z Třebíče, Vladislavi, Dolních Vilémovic, Sedlece apod.
Otevíráme jeden kurz pro mírně pokročilé a jeden pro začátečníky. Přihlášky do tanečních
jsou opět na našich webových stránkách nebo na stránkách www.tanecniskola-novosadovi.cz.
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Číměřské pivní olympijské hry (ČPOH)
Na 13. června se mi podařilo s obchodním sládkem z pivovaru Starobrno, panem
Svatoplukem Vrzalem, a panem Bohuslavem Kandrnálem naplánovat soutěž s názvem Číměřské
pivní olympijské hry. Sestavili jsme osm soutěžících družstev po čtyřech členech. Každý tým si
vymyslel svůj název, z nichž některé byly opravdu kuriózní. Do boje se pustil tým Kutilové,
Šhangajáci, Číměřské barbie, Sádkaři, Sousedi, Ještěrky, Ho@x a Spalovači. Podle názvů lze poznat,
že soutěžilo šest mužských a dvě ženská družstva.
Na každý celek čekalo šest
úkolů. Začalo se pivním slalomem,
následovalo rozeznávání pěti
vzorků piv, chytání pivních tácků,
držení tupláku na čas, teoretický
pivní test a končilo se pivní
štafetou. Jelikož některá družstva
měla stejný počet bodů, čekal je
takzvaný rozstřel. Tato družstva si
vybrala jednoho člena, který
musel načepovat pivo, u něhož se
hodnotil čas a správně natočený
obsah. Po splnění všech úkolů
následovalo sčítání bodů a poté
proběhlo vyhlášení výsledků. Pro všechny chlapy bylo velkým překvapením, že zvítězily ženy, a to
Číměřské barbie, ve složení paní Věra Nevoralová, paní Iveta Česneková, paní Alena Protivínská a
kapitánka týmu paní Lenka Hůlková. Všechny týmy dostaly hodnotné dary věnované pivovarem.
Pivní olympijské hry pro soutěžící, ale i pro přihlížející byly velice příjemným odpolednem, stráveným
ve společnosti sládků Starobrna a také výborného piva.
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Výlety
Vinný sklep Průšánky
V sobotu 5. dubna jsme podruhé jeli do vinných sklepů Prušánky – Nechory. Na dopravu nám
přispěl spolek ČČK a SDH Číměř, přičemž jejich členové platili 100 Kč, nečlenové 250 Kč. Na tento
výlet se přihlásilo 44 osob, které se rozdělily do čtyř skupin, z nichž každá navštívila dva sklepy. Po
hojné degustaci jsme přejeli do myslivecké chaty, kde na nás čekal teplý řízek a salát. Karel Možný a
Petr Sedlák hráli na kytaru a my si mohli zazpívat. Návrat domů byl okolo druhé hodiny ranní a už
teď víme, že výlet do vinných sklípků si rádi zopakujeme i příští rok.

Pivovar Starobrno
Ve středu 26. listopadu nás čekala exkurze do pivovaru Starobrno. V loňském roce se exkurze
moc líbila, a letos proto byla rychle obsazena všechna místa. Po příjezdu se nás ujali pan Svatopluk
Vrzala a pan Bohuslav Kandrnál, kteří byli u nás na ČPOH. Začalo to prohlídkou pivovaru, pokračovalo
výbornou večeří (Pivovarský steak se šťouchanými brambory) v Pivovarské restauraci a vše
vyvrcholilo degustací tří druhů piv. Tentokrát jsem vybrala dvě piva „dvanáctky“ (Starobrno
nefiltrované a Starobrno Drak), a jedno pivo „třináctka“ vánoční Medák. Nejvíce všem zachutnal
nám známý Drak. Návrat domů byl kolem 22:00.
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Certifikace hospody
Začátkem roku jsem začala pátrat, co by šlo v naší hospodě
vylepšit a změnit. Dozvěděla jsem se, že pivovar uděluje
certifikaci hospodám, o kterých ví, že se starají správně o pivo a
dodávají je zákazníkům ve stejné kvalitě, v jaké je vyrobí pivovar.
Provozovna, která je označena touto certifikací, zaručuje, že pivo
dostane zákazník ve stejné kvalitě, v jaké bylo vyrobeno.
V dubnu se do naší hospody přijel podívat obchodní sládek
z pivovaru, s nímž jsme se domluvili na nutných úpravách, které jsou
podmínkou k žádosti o certifikát. V červnu jsem se s paní starostkou zúčastnila semináře Akademie
gastronomických umění (AGU) v Brně a o týden později jsem jela na dvoudenní seminář do pivovaru
Velké Březno. Na semináři nás školitelé upozornili na skutečnosti, které mají velký vliv na kvalitu
čepovaného piva, jako je například přejímka piva, ideální skladovací podmínky sudů, narážení piva,
mytí skla, péče o pivní sklo, proplach a sanitace výčepního pivního vedení, ale také nás informovali
o výčepních technologiích a o hnacích plynech. Oba semináře byly zakončeny testem, které jsem
oba zvládla, a následně jsem pro naši hospodu obdržela osvědčení Garance kvality.
Další velkou, potřebnou a pozitivní změnou bylo pořízení nového nerezového výčepního
pultu a pípy (výčepních kohoutů), výměna chlazení a vedení, pořízení meziregulátorů a dalších věcí.
Pult byl vyroben přímo na míru pro naši hospodu, přičemž vše hradil pivovar Starobrno. Bylo potřeba
přizpůsobit stávající pult a provést úpravu skříní pod pultem. Tyto úpravy nám provedl pan Zbyněk
Dolák z Číměře. Dále bylo třeba provést i úpravu stávajících vodních odpadů, čehož se zhostil pan
Michal Nevoral st. s panem Jiřím Čechem ml. Také se musím zmínit o opravě popraskané dlažby na
schodišti vedoucí do hospody. Opravu provedli pan Miroslav Man st. a pan Ludvík Pavlík st. Všem
zmíněným pánům moc děkuji a vážím si jejich ochoty a pomoci.
V srpnu nečekaně a neohlášeně přijel obchodní sládek, který se chtěl přesvědčit, zda plníme
vše, jak máme. Jelikož neshledal žádnou závadu ani chybu a se vším byl naprosto spokojen, byla
zmiňovaná certifikace přislíbena. A pak přišel 24. listopad, pro mě nesmírně významný den.
Jedenáctiměsíční
úsilí
přineslo ovoce! V Brně
jsme slavnostně převzali
certifikát
pro
naše
Společenské centrum.

Táňa Slabá
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Pivo ve Společenském centru z pohledu toho
nejpovolanějšího
„Pivovar pivo vaří, ale hospodský je dělá.“ Tímto heslem se rozhodli řídit současní
provozovatelé Společenského centra v Číměři. Jejich snahou je poskytnout nejen místním
obyvatelům malebné obce, ale i přespolním čepovaná piva v co nejlepší kvalitě.
Za tímto účelem po naší vzájemné konzultaci vyladili svůj provoz tak, aby vyhovoval
požadovaným standardům pivovaru. Namátkou lze jmenovat chladicí box pro sudy, výměnu
tlačného média pro pivo či precizní péči o pivní vedení a pivní sklo. Zástupci provozovny se další
velmi zajímavé informace dozvěděli rovněž přímo v našem pivovaru, kde se účastnili výukového
programu pro vybrané gastronomické provozovny Akademie gastronomického umění.
Během časového období, kdy byla provozovna z naší strany monitorována, se nezapomnělo
rovněž na místní štamgasty. Ti měli možnost změřit své síly během Pivních olympijských her, které
zástupci provozovny společně s naším pivovarem pro své věrné zorganizovali. Akce byla velmi
úspěšná a ihned po jejím skončení se začalo hovořit o možném pokračování…
Vyvrcholením snahy místních provozovatelů bylo udělení certifikátu Garance kvality. Toto
ocenění za vynikající péči o pivo uděluje náš pivovar 1x ročně. V současné době se tímto oceněním
může pochlubit pouze 150 z 3500 gastronomických provozoven celé Moravy. A Společenské
centrum tento certifikát obdrželo v listopadu letošního roku.
Na počest udělení certifikátu potom proběhla rovněž exkurze v našem pivovaru Starobrno,
spadajícího pod celosvětovou značku Heineken. Během poutavé prohlídky měli zájemci možnost se
nejenom seznámit s jedním z nejmodernějších pivovarů v Evropě, ale také zúčastnit se odborně
vedené degustace piv z dílny místních pivovarníků.
S pivovarským pozdravem „Dej bůh štěstí“ a přáním všeho dobrého do nového roku.
Svatopluk Vrzala,
obchodní sládek pivovaru Heineken
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Knihovna
Od 1. července 2013 působím jako knihovnice v Obecní
knihovně v Číměři, a proto si Vás všechny, děti i dospělé, tímto
dovoluji srdečně pozvat na návštěvu našeho „knižního
království“. Mimo knih ve vlastnictví obce půjčujeme 2x ročně velké soubory knih z Městské
knihovny v Třebíči, abychom mohli nabízet větší sortiment publikací. Knihy máme rozdělené na část
pro malé děti, mládež (beletrii a naučnou literaturu) a pro dospělé (taktéž beletrii a naučnou
literaturu).
Půjčujeme i časopisy:
20. století – informace o novinkách z celého světa.
Meduňka – alternativní pomoc při léčení nemocí, ale hlavně při prevenci nemocí.
Praktická žena – poradí, jak si vyrobit drobné dárky, vyzdobit byt při různých svátcích či oslavách apod.
Od ledna 2015 budeme mít v nabídce také i měsíčník Regenerace – časopis pro zdravý životní styl.
Máme i celé ročníky starších časopisů:
Dům a bydlení – ukázky nových domů a jejich vybavení.
Lidé a Země – informace z celého světa, o lidech, fauně i flóře.
Gurmán – novinky ve stravování a recepty.
Rybářství – nové vybavení tichých sportovců, ale i povídky a jejich příhody.
Mám radost, že se zvýšil počet mladých čtenářů. Z dospělých už je vytvořena krásná
čtenářská skupina.
Přeji všem hodně hezkých chvilek prožitých s knížkou nebo časopisem, také pevné zdraví a
spokojenost do roku 2015.
Jana Nevoralová
Za paní Nevoralovou nechodí děti pouze, aby si vypůjčily knížky. Chodí za ní i kvůli její
obětavosti a milému přístupu. V knihovně si děti společně malují, vystřihují obrázky a během roku
vyrábějí tematické výzdoby (jaro, Velikonoce, Vánoce…).
Okna na obecním úřadě a také v sále Společenského centra jsou nyní také vyzdobena výtvory
dětí, které navštěvují paní Nevoralovou v knihovně. Tímto paní Nevoralové děkuji také za to, že
dětem dopřává poznat pocit sounáležitosti vůči sobě samým i vůči dospělým. Vede je k lásce ke
knihám, a to ve svém volném čase. A co může být hezčího než čtení krásné knížky, u níž můžeme
snít, stát se její součástí a prožívat s hrdiny jejich příběhy? Taková obětavost je v dnešní době plné
nejrůznějších vjemů, kdy na nás ze všech stran útočí televizní či počítačová zábava
většinou pasivního typu, velmi vzácná. Moc ráda vzpomínám na její krásný přístup,
kdy mě a mé kamarádky vedla jako malou holku v hasičském sboru. Plně se nám
věnovala i přesto, že tehdy měla tři malé děti – a tento elán a nadšení jí vydržely
až do dnešní doby. Jsem proto nesmírně ráda, že knihovnu vede právě ona.
Lenka Hůlková
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Farnost
Vánoční zamyšlení
Vážení přátelé,
snad každý z nás si čas od času povzdechne „jak ten
čas letí.“ Rok s rokem se sešel a nám už zbývá jen
několik dní do těch nejkrásnějších svátků během
roku, do svátků Kristova narození.
Vzpomínám si, jak jsme se jako děti na ty
vánoční svátky těšili, jak jsme se nemohli dočkat, kdy
už přijde tolik očekávaný Ježíšek. Věřím však, že i když dnes už víme, jak to s těmi dárky bývá, tak že
se každý z nás nějakým způsobem na tyto svátky těšíme.
Mnoho lidí ale právě v tomto období před Vánocemi spěchá víc než kdy před tím. Stále něco
sháníme, honíme se, býváme unavení, vyčerpaní a naše srdce, naše nitro zůstává prázdné. A místo
toho abychom se těšili na ty radostné vánoční svátky, tak se těšíme na to, až bude po svátcích a
bude zase klid.
Starší lidé, se kterými se setkávám, mně častokrát říkávají, jak se svět velice změnil.
Porovnávají, jak to bylo kdysi a jak je to teď. Zároveň však dodávají, že je i mnoho věcí, které se
nemění. Nemoci byli tehdy i teď, války byli právě tak tehdy jako dnes, a lidé jsou stále bohatí i chudí.
A většinou ještě dodají: Lidé však byli jaksi spokojenější a šťastnější než dnes.
Vánoce jsou, drazí přátelé, takovým krátkým obdobím, kdy jsou lidé aspoň na chvíli
spokojenější a šťastnější. Položme si ale otázku: Proč to všechno trvá tak krátce? Nemohli bychom
být spokojení i po Vánocích? Několik dnů, týdnů, pořád?
Jistě, že mohli! Jedno to ale předpokládá, abychom nemysleli pouze na sebe sama a otevřeli
svá srdce, své nitro, Bohu; abychom měli své srdce otevřené, naslouchající a pozorné k tomu, jak ke
mně Bůh přichází.
Na začátku jsem se zmínil, že už nás dělí jen několik dnů od těch radostných svátků Kristova
narození. Udělejme si tedy v tomto období čas. Zkusme se uprostřed všeho toho shonu na chvíli
zastavit a sestupme spolu s Pannou Marií a svatým Josefem do toho období těšení se a očekávání,
abychom se nakonec dočkali. I nám se nabízí příležitost přijmout to dítě, které se v jeslích nabízí
každému z nás.
V tyto dny se, drazí přátelé, také blížíme k závěru občanského roku. Poděkujme tedy za
všechno, co jsme v tom končícím se roce prožili, a každému z Vás chci popřát krásné a radostné
prožití svátků Kristova narození a požehnaný nový rok 2015.

P. Jiří Bradáč
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH VE FARNÍM
KOSTELE SVATÉHO JILJÍ VE STŘÍŽOVĚ
24. 12. 2014 - Štědrý den
- v 15.30 hod (mše svatá pro rodiče s dětmi)
25. 12. 2014 - Slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční)
- v 09.00 hod mše svatá
26. 12. 2014 - Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka
- v 09.00 hod mše svatá
28. 12. 2014 - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
- v 09.00 hod mše svatá
31. 12. 2014 - Památka sv. Silvestra I., papeže
- v 16.30 hod mše svatá na poděkování - ve Vladislavi
1. 1. 2015
- Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok
- v 09.00 hod mše svatá
7. 2. 2015
- IV. ples farností Vladislav, Střížov - Číměř, Lipník u Hrotovic
- ve 20.00 hod - kulturní dům v Lipníku - všichni jste zváni
P. Jiří Bradáč

Ing. Zdeněk Pavlík
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ČČK Číměř
Čarodějnický oheň se stezkou odvahy
Krásný čarodějnický večer pro děti a jejich rodiče připravil spolek ve středu 30. dubna. Děti
zde prošly stezkou odvahy, na níž plnily úkoly, například v podobě postavení ohniště pro čarodějnici,
hledaly ztracenou botu čarodějnice, házely polínka do připraveného koše apod. Snad úplně všechny
přišly v nápaditých kostýmech, v nichž jako by z oka vypadly Malé čarodějnici či Harrymu Potterovi.

Po absolvování stezky
odvahy, upletení pavučiny a
připravení čarodějnice se
zapálil oheň. Na malém
ohništi si děti opekly buřtíky,
připraven pro ně byl i teplý
čaj. Jak malí, tak velcí
návštěvníci této akce si
čarodějnický večer užili .
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Dětský den s koloběžkami či
tkaničkami
Na Mezinárodní den dětí v neděli 1. června měl
spolek pro číměřské i přespolní děti připravené pěkné
odpoledne. Malí účastníci u jednotlivých stanovišť
soutěžili v jízdě a slalomu na koloběžkách, zatloukání
hřebíků, zavazování tkaniček či stříleli ze vzduchovky,
nechybělo ale ani poznávání zvířátek a přírody, házení
na cíl či třeba chytání rybiček. Odměnou za jejich
neutuchající nadšení jim bylo nejen krásné počasí, ale
také drobné dárečky. Po skončení programu se děti
ještě „vyřádily“ na skákacím hradu a na trampolíně.
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Tradiční číměřská pouť s novou kapelou
Letošní pouť připadla pořádáním na ČČK. Zatímco v sobotu na taneční zábavě zahrál
osvědčený „Credit“, během celé pouti nás svými krásnými písničkami poprvé provázela dechová
kapela Horanka. Ač nás v neděli počasí chvílemi potrápilo, slavnostní víkend se vydařil.
Celou nedělní atmosféru nám fotograficky zachytil pan Jakub Nahodil.

Lenka Hůlková
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Stolní tenis
Rok se s rokem sešel a máme tu opět konec roku. Rád bych tedy zhodnotil současnou sezónu
stolního tenisu v Číměři. Stejně jako předešlé roky máme dvě skupiny hráčů - Číměř A a Číměř B.
Číměř A hraje OP II. okresu Třebíč a nachází se na krásném třetím místě. Bude se snažit udržet na
prvních příčkách co nejdéle. Skupina B soutěží v OP IV. okresu Třebíč. Nachází se v druhé polovině
tabulky.
V první skupině bojují tito hráči: Ivan Česnek, Petr Česnek, Vojtěch Česnek, Ivan Čonka, Dušan
Murín a Michal Nevoral ml. Za skupinu B hrají: David Česnek, Michal Nevoral, Jiří Pavlík, Tomáš
Protivínský a Jiří Topil. Ještě je nutno zmínit, že se k nám přidali dva mladí hráči Šimon Slabý a Martin
Protivínský. Oba se ihned zapojili do soutěží a neustále se zlepšují. Jsme moc rádi za nové hráče a
vítáme budoucí rozšíření našich řad.
Celý tým sportovců stolního tenisu Číměř Vás srdečně zve na tradiční Vánoční turnaj pro
registrované i neregistrované hráče, který se koná dne 26. 12. 2014 ve Společenském centrum
Číměř. Zahájení turnaje pro neregistrované hráče se plánuje od 14.00 hod., následně začne soutěž
pro registrované.
Hráči stolního tenisu Číměř přejí všem občanům veselé prožití vánočních svátků a hodně
úspěchů v novém roce.
Výsledky z Vánočního turnaje 27. 12.2013:
NEREGISTROVANÍ HRÁČI

REGISTROVANÍ HRÁČI

1. Ivana Možná
2. Renata Nevoralová
3. Pavla Možná
4. Iva Topilová
5. Šimon Slabý
6. Martin Trojan
7. Lenka Topilová

1. Petr Česnek
2. Lukáš Pavlík
3. Jiří Žák
4. Ivan Česnek
5. Michal Nevoral ml.
6. Dušan Murín ml.
7. Vojtěch Česnek
8. Dušan Murín st.
9. Karel Možný
10. Tomáš Protivínský
11. Michal Nevoral st.
12. Petr Vyletěl
13. Jiří Topil
14. Lenka Protivínská
Za stolní tenis
Dušan Murín ml.
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SDH Číměř
V letošním roce se opět událo
mnoho věcí, které se Vám zde pokusím
přiblížit. V první řadě Vám popíši
uspořádané brigády. Hasiči měli
příležitost zúčastnit se tří brigád, a to:
Čištění břehů podél Dalešické přehrady,
Sběr elektroodpadu a Čistá Vysočina
(čištění struh podél silnice od Vladislavi,
až po křižovatku na Dolní Vilémovice).
Všem zúčastněným tímto děkuji.
Nyní se budu věnovat závodům a
to zejména TURNÉ ČTYŘ OSEM, což je
soutěž se stříkačkou PS 8 (požární
stříkačka). Tyto závody jsou pro naše
družstva Číměř ženy A a Číměř ženy B
prioritou, neboť toto turné je stěžejní
pro celou naši sezónu. V letošním roce
vzniklo další družstvo, Číměř muži Dream team, složené z členů SDH Číměř,
SDH Vladislav a SDH Nárameč. Po
odběhnutí celého turné (5 závodů) se
v celkovém počtu 41 družstev ženy a muži dohromady umístily ženy B na 14. místě, ženy A na 8.
místě a muži Dream team na 7. místě. Mezi ženami se pak ženy B umístily na 4. místě a ženy A na 2.
místě.

poháry z turné čtyř osem
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muži Číměř Dream team

3 roky od založení ženských družstev
Kromě TURNÉ ČTYŘ OSEM se naše týmy zúčastnily i několika pohárových soutěží, ze kterých
si přivezly spoustu cenných pohárů.
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Jistě si mnozí z Vás na Výroční valné hromadě konané 11. 1. 2014 všimli, že jsme od starostky
obce Lenky Hůlkové obdrželi hasičský prapor s názvem obce, abychom s ním reprezentovali naši
obec na závodech.

Nejdůležitější akcí byl pro naše hasiče letošní IV. ročník závodů O pohár starostky SHD Číměř,
který se konal 18. 10. 2014. V minulém ročníku jsme v našem sportovním areálu přivítali 43
závodních týmu. Letos k nám přijelo neuvěřitelných 59 týmů. 37 mužských a 22 ženských. Opět se,
díky našim věrným sponzorům, soutěžilo o mnoho hodnotných cen. Tímto všem pořadatelům a
především sponzorům velice děkuji.
Malá statistika letošních závodů: snědlo se 100 kg hranolek, 30 litrů guláše, 246 řízků a
k tomu všemu se vypilo 1181 piv.
Celá sezóna bude zakončena na Výroční valné hromadě konané ve Společenském centru
v Číměři, a to 3. 1. 2015. Od 16:30 budou vybírány členské příspěvky, zahájení schůze je od 17:00
hodin. Zde bude shrnuta celoroční činnost sboru. Tato valná hromada bude zároveň i volební.
Tímto zveme všechny členy SDH Číměř k účasti na této schůzi.
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V závěrečném shrnutí bych chtěla znovu poděkovat všem, kteří nám byli jakkoli nápomocni
při brigádách nebo jiných akcích pořádaných naším sborem. V neposlední řadě bych chtěla
poděkovat trenérovi všech tří číměřských družstev, panu Protivínskému, který nás v letošní sezóně
dovedl k tak výborným výsledkům, všem členům a členkám těchto družstev, Obecnímu úřadu
Číměř a paní starostce Lence Hůlkové za nemalou podporu našeho sboru.

Lenka Protivínská

Sběr elektroodpadu
Sbor dobrovolných hasičů v sobotu 14. června již po třetí
provedl svoz vysloužilých elektrospotřebičů. Za předané
elektrospotřebiče Vám SDH děkuje a zároveň sděluje, že podobný
sběr proběhne i v příštím roce. Pokud už nyní máte doma nepotřebný
elektrospotřebič, oslovte některého ze členů SDH, nebo
elektrospotřebič přineste před starý kulturní dům.
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Pozvánka

Vánoční otevírací doby
Společenské centrum
do neděle 21. 12. 2014

otevřeno

čtvrtek 25. 12. 2014

zavřeno

pátek 26. 12. 2014

otevřeno

neděle 28. 12. 2014

otevřeno

V roce 2015 znovu otevřeno od pátku 2. 1. 2015

Potraviny
středa 24. 12. 2014

otevřeno 7:00 – 9:00

pondělí 29. 12. – středa 31. 12. 2014

otevřeno 7:00 – 9:00

pátek 2. 1. 2015 a sobota 3. 1. 2015

otevřeno 7:00 – 9:00
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Ochrana ovzduší a spalování odpadů
Topná sezóna je v plném proudu. Někdo svůj domek vytápí uhlím
nebo dřevem po celou zimu, někdo si jen příležitostně zatopí například
na chatě či chalupě. Neuškodí, když si uprostřed zimy připomeneme
několik informací o tuhých palivech a o tom, co do kamen nepatří.
Velké výtopny ve městech jsou vybaveny drahou technologií na
čistění spalin. Domácí kamna, krby a kotle tako vybavit nelze. Proto
záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do ovzduší. Spalovat
bychom doma rozhodně neměli materiály jako například staré palety,
dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
dřevotřísky, nápojové kartóny, PET lahve, pryže (gumy) a předměty
z PVC. Pokud se topí jiným než povoleným palivem, vzniká řada
nebezpečných látek. K těm známějším patří dioxiny, polyaromatické
uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen či styreny a také okolí obtěžující zápach.
Tyto látky dráždí oči, sliznici nosu a dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích mohou působit
nevolnosti, bolesti hlavy i poškodit plíce. Nežádoucím spalováním poškozujeme nejen sami sebe a
své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby
a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim proto ohled a nespalujme
odpady v lokálních topeništích. Odpadů se můžeme zbavit v některém ze sběrných dvorů.
Víte, že:
- spálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených prken či chemicky
ošetřeného dřeva se vyprodukuje asi 50 až 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým
dřívím? Starý nábytek je vhodnější prodat do bazaru nebo odložit ve sběrném dvoře.
- spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev?
Letáky a časopisy patří do kontejnerů na tříděný papír. Proti vhazování zbytečných reklamních
tiskovin do poštovních schránek se můžeme bránit tzv. antireklamní nálepkou.
- spalováním pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky?
- nebezpečné odpady (baterie, barvy, léky) spálením nezničíme, ale jedovaté látky, které
spalováním vzniknou, se dostanou do ovzduší a následně i do půdy?
Upozorňujeme, že:
- povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů (např. lokálních topenišť) jsou povinni dle § 17
odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, spalovat ve stacionárním zdroji pouze
paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou
určena výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu.
- fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s §
17 odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, spaluje ve stacionárním zdroji
paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje.
- za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Odbor životního prostředí, MěÚ Třebíč
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Předvánoční zamyšlení hejtmana Kraje Vysočina
Máme po komunálních volbách a jednáních o vedení měst a obcí, díky nimž začínají fungovat
nově složené samosprávy. Doufám, že dojde k určitému zklidnění oproti době před volbami a krátce
po nich. Potvrdily se mé obavy, o nichž jsem psal už před měsícem. Sestavování koalic bylo letos
složitější než jindy. Snaha kandidátů seberealizovat se vedla ke vzniku mnohých nových uskupení
s nepříliš vypovídajícími názvy. Ta často slibovala řešení všemožných problémů měst a obcí. Někdy
šlo i o známé tváře pod novou hlavičkou. A voliči toužící po změně jim přisoudili nemálo mandátů.
Takže často došlo k rozdrobení nových zastupitelstev na mnoho subjektů, jež pak obtížně hledaly
souznění svých programů nebo obyčejné lidské porozumění. Přiznám se, že spíše důvěřuji
osvědčeným a zkušeným zastupitelům z jasně profilovaných kandidátních listin různého zaměření
než novým zázračným receptům těch neznámých. Ale uznávám jejich právo zkusit to a přesvědčit o
svých kvalitách. Doufám, že se všemi dojdeme ke shodnému pohledu na potřeby obyvatel kraje.
Slušné chování a poctivá práce – to je předpoklad každé pozitivní činnosti. Přeji novým i staronovým
starostkám a starostům a všem zastupitelům úspěšné fungování v jejich funkcích.
Nyní nadchází doba adventu, jenž býval v křesťanské tradici našeho světa pro všechny občany
obdobím zklidnění, přípravou na duchovní svátky. Předvánoční shon, na který si často dnes
stěžujeme, není opravdu nutný. Je mnohem lépe vnímat tento čas v souladu s dřívějším pojetím
předvánoční doby. Jako příležitost k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým rokem, nad tím, jak jsme
žili, co jsme udělali dobře a co se nám třeba i nepovedlo. Taková malá poctivá inventura svého roku
nikomu neuškodí. Abychom vychutnali přátelskou domácí atmosféru, je důležitější uklidit si ve svém
nitru, než uklidit celý dům či byt.
Vánoce vnímám jako příjemné klidné setkání rodiny a přátel a přeji Vám, abyste i Vy tyto
nejhezčí svátky v roce prožili obdobně… anebo nejlépe každý dle svého přání.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

pracovní setkání starostů, zástupců obcí, poslanců a senátorů Kraje Vysočina,
konané 29. 9. 2014 v Polné
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Závěr
Vážení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější a nejhezčí svátky roku, Vánoce.
V tento nádherný čas, kdy si většina křesťanského světa připomíná narození
Ježíše Krista, si projevujeme vzájemnou úctu a lásku. Tyto svátky jsou svátky radosti,
štěstí a obdarovávání. Je to čas, kdy se snažíme setkat se s našimi blízkými nebo
v duchu vzdát úctu i našim nejdražším, kteří již nejsou mezi námi.
Tento krásný čas nám připomíná vůně stromku, který budeme za chvíli zdobit
nebo cukroví, které se peče v našich domovech. Na tento čas se těšíme všichni
stejně, ať už mladí nebo staří. Jisté je, že naši nejmenší už odpočítávají dny, kdy
nastane Štědrý den a už teď se těší na dárečky, které si přáli.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám i my v tomto
nádherném čase popřáli jak krásné a veselé prožití vánočních svátků, tak i úspěšný
vstup do nového roku.
Zastupitelé 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 - 18.30 na obecní úřad. Těšíme se na Vaše podněty.
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Fotogalerie

Pálení čarodějnic

Exkurze do Zemědělského
družstva Kožichovice

Exkurze na
vrtulníkovou
základnu

Dlabání halloweenských dýní

Masopust

Pouť
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