Číměřský zpravodaj

5. ročník

2015

Vážení občané, milí Číměřáci.
Opět po roce jste ve schránkách našli Číměřský zpravodaj, který mapuje dění v naší krásné
obci v minulém roce. A jen letmý pohled do něj nenechá nikoho na pochybách, že Číměř
žila bohatým společenským a kulturním životem. Snad každý měsíc se u nás něco dělo,
snad každý měsíc proběhla nějaká ta zábava, beseda či třeba sportovní akce. A je to právě
zásluha vás všech, že tyto akce pořádáte a že se do nich zapojujete. Bez vás by totiž Číměř
nebyla Číměří. Obec, to totiž nejsou jen domy, obecní úřad či hospoda – to jsou hlavně její
obyvatelé. Ti jí dávají život, ti v ní bydlí, pracují, radují se. Radují se třeba ze svých krásných
dětí, které zde máme a které jsou zárukou toho, že obec bude žít i v budoucnu.
Při pohledu na Číměř mě hřeje u srdce. Práce pro ni, a tedy i pro vás, mě baví, dává mi
totiž smysl. Jistě, občas je to i práce únavná, ale vidí-li člověk konkrétní výsledky, na
veškerou únavu zapomene.
Milí spoluobčané, kamarádi a přátelé. Jsem na vás a na to, co všechno děláte pro svou
obec, velice hrdá. Některé vesnice tak pospolu jako my nežijí. Nyní přichází čas Vánoc, čas
přátelství, čas lásky, míru a klidu. Užijte si jej tak, jak nejlépe dovedete, zasloužíte si to za
své celoroční snažení. Odpočiňte si, ohlédněte se za uplynulým rokem a zavzpomínejte.
Všechny uplynulé události budeme moci probrat i o našich vánočních akcích. Protože
Číměř v době adventu neusíná. Číměř žije po celý rok. I o Vánocích, nejkrásnějších svátcích
celého roku.

A nyní se již pusťte do čtení Číměřského zpravodaje. Ať se vám líbí nejen on, ale hlavně
život v naší krásné obci, které dáváte život.

Ještě jednou vám všem děkuji.

Vaše Lenka Hůlková
starostka
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Informace OÚ Číměř
Investice v roce 2015
70. 000 Kč – roční splátka splaškové kanalizace – zbývá uhradit 615.467 Kč
137. 344 Kč – splátky Městysu Vladislav – zbývá uhradit 0 Kč
199. 644 Kč – roční splátka na Společenské centrum – zbývá uhradit 632. 168 Kč

A investovali jsme (zde jsou uvedeny pouze větší akce) do:
413. 135 Kč – koupě pozemků a garáží v objektu ZD
71. 750 Kč – spoluúčast – investiční příspěvek Regionální optická síť (akce pozastavena)
69. 938 Kč – výměna střešní konstrukce + nová střešní krytina boudy na travnatém hřišti
90.843 Kč – zhotovení betlému a chléva, včetně materiálu, OSB desky, barvy, osvětlení…
68.840 Kč – spoluúčast na nové dětské prolézačky
47. 417 Kč – materiál, dozdění, oprava a zomítání obvodové zdi starého KD po demolici
31. 498 Kč – koupě party stanu Premium o velikosti 6 x 12m
24. 089 Kč – oblázky na dětské hřiště včetně dopravy
20. 000 Kč – dar Římskokatolické farnosti Střížov - Číměř
19. 874 Kč – slavnostní vyšívaný znak v provedení samet premium
19. 530 Kč – projekt demolice starého KD + zrušení přípojek
18. 150 Kč – zástřik místních komunikací (křižovatky u tenisového hřiště)
17. 079 Kč – promítací projektor a plátno do Společenského centra
16. 678 Kč – elektrický ohradník, kůly, baterie, záložní zdroj…

Lenka Hůlková
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Změna složení zastupitelstva obce
Dne 15. srpna 2015 pan Tomáš Protivínský podal rezignaci z pracovních důvodů na post zastupitele obce.
Na jeho místo složením slibu člena Zastupitelstva obce Číměř 14. září 2015 nastoupil pan Jiří Topil
(náhradník).
Lenka Hůlková

Získali jsme dotaci na zahradní kompostéry
Společně s několika dalšími obcemi (Dlouhá Brtnice, Ujčov, Litohošť, Hornice, Rácovice, Kojatice a
Komárovice) jsme pod hlavičkou SOV (Sdružení obcí Vysočiny) z Operačního programu Životní prostředí
2007-2013 podali žádost o dotaci na zahradní kompostéry.
Minimální výše jedné žádosti byla 500 000 Kč, z těchto důvodů jsme se spojili s dalšími menšími obcemi,
pro které byla tato stanovená výše také vysoká.
Naše společná žádost obcí s názvem "Minimalizace vzniku biologicky rozložitelného komunálního
odpadu" byla úspěšně vyhodnocena a 26. května 2015 schválena.
Dodavatelem kompostérů se stala společnost Agro Trnava.
Desetiprocentní spoluúčast obce na pořízení 50 ks kompostérů (700 L) včetně realizačních nákladů a
nákladů na projektovou přípravu činí 11 966 Kč.
Ti z vás, kteří máte zájem o zmíněný kompostér, nahlaste se mi prosím na obecním úřadě, telefonicky
T: 605 284 338 či emailem ou@cimer.cz.
Kompostéry budeme bezplatně předávat v první ¼ příštího roku.
Lenka Hůlková
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Děti dostaly nové prolézačky, poprvé je vyzkoušely o pouti
V loňském roce jsme nebyli úspěšní v získání dotace na nové prolézačky z Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR). Nenechali jsme se však odradit složitostí a pracností, které vyřizování dotace provází ruku v ruce,
a i v letošním roce jsme znovu tuto žádost podali. Do tohoto projektu byly zapojeny i naše číměřské děti.
V neděli 25. ledna jsme se sešli na
obecním úřadě, kde jsme společně s
dětmi přemýšleli, jaké prolézačky by
byly pro ně vhodné. Poté děti tyto
prolézačky namalovaly. Na hřišti
jsme také provedli zaměření,
abychom mohli zakreslit případné
rozmístění prolézaček. Namalované
obrázky, společně s fotografiemi,
které dokumentovaly, jak naše děti
prolézačky malovaly a navrhovaly,
jsme přiložili k žádosti, doplnili
potřebné doklady, formuláře a
žádost odeslali.
Tentokrát se naše práce a práce dětí vyplatila
a byla nám přiznána dotace ve výši 400 000 Kč.
Vysoutěženým
dodavatelem
dětských
prolézaček byla společnost Tewiko z Liberce.
Celková cena prolézaček byla 573 840 Kč,
kačírek včetně dopravy činil 24 089 Kč.
Demontáž stávajících starých a nevyhovujících
prolézaček jsme provedli za pomoci tatínků.
Výstavbu nových prolézaček se nám podařilo
zrealizovat ještě týden před poutí. Děti se tak
mohly o slavnosti vyřádit na nových
bezpečných prolézačkách a rodiče si mohli v
klidu posedět a popovídat. Jako poděkování
jsme od dětí kromě radosti a úsměvů obdrželi
i dva krásné obrázky, ze kterých jsme měli
velkou radost. Děti si nové prolézačky zaslouží
o to víc, že se na celém projektu spolupodílely.
Je to tedy i jejich velká zásluha.
Lenka Hůlková

Terezka Pavlíková
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Zrekonstruovali jsme boudu na travnatém hřišti
Letos poprvé se konala číměřská tradiční
pouť na travnatém hřišti. I z tohoto důvodu
jsme se 25. května pustili do rekonstrukce
boudy, která se na hřišti nachází. Nejdříve
jsme začali demontáží střešní krytiny, která
již byla poplatná době, kdy byla pořízena.
Tato krytina byla poškozena a do interiéru
při deštích zatékalo. Dodávku a montáž
nové střešní krytiny jsme objednali u pana
Ivana Čonky, přičemž veškerý materiál,
včetně prací, vyšel na 69 938 Kč.

Poté jsme provedli montáž nových dřevěných okenic, které
slouží jako výdejní okénka při různých společenských akcích.
Pan Ludvík Pavlík st. osadil okenice kováním zajišťujícím
otevření okenic a naši šikovní chlapi provedli podbití střechy.
Poté jsme odstranili starý nefunkční dřevěný sloup
nadzemního vedení. Vyzděný pilíř před boudou, ve kterém
byl umístěn elektrický rozvaděč, jsme zdemolovali a rozvaděč
jsme osadili na obvodovou plochu boudy, a to z interiéru. Pan
Michal Nevoral věnoval a do boudy namontoval novou
pákovou baterii a také nový průtokový ohřívač vody. Velké
poděkování zde patří Dušanu Keilovi, který na těchto pracech
strávil spusty hodin a byl také hlavním organizátorem a
hybatelem celé akce.
V příštím roce chceme s investicemi do tohoto areálu
pokračovat tak, aby se toto místo stalo relaxačním a také
společenským místem, kde se budou
všichni občané společně setkávat, a to
bez rozdílu členství či nečlenství v
různých spolcích.
Lenka Hůlková
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Údolí VÁLOV
Rekultivace staré skládky ve
Válově
Stará skládka ve Válově už nám nedělá
ostudu. V úterý 24. března v ranních
hodinách se do ní poprvé zakousl bagr,
čímž začaly práce na této velké akci, o
jejíž přípravě jsme vás informovali v
loňském zpravodaji. Mnozí z vás se
chodili do Válova dívat, jak práce na
likvidaci staré skládky pokračují.
Kolaudace této stavby proběhla 13.
listopadu 2015 bez jakýkoliv připomínek.
Financování ze Státního fondu životního
prostředí (SFŽP), které není vůbec
jednoduché, proběhlo také bez jediného
zádrhelu. Akci realizovala společnost
Kavyl z Mohelna.

Obnova tradičních pastvin v Číměři
I v letošním roce jsme měli ve Válově ovce. Tentokrát jsme to byli my, kdo podal žádost o poskytnutí
finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2015 (podprogram pro zlepšení
dochovaného
přírodního
a
krajinného prostředí). V předešlých
letech to byl Český svaz ochránců
přírody Kněžice. Dotace ve výši 34
200 Kč nám byla schválena,
proplacení této částky však
proběhlo až po dokončení projektu.
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Ovečky se ve Válově pásly ještě v
listopadu, nyní jsou již „zazimované“ v
areálu ZD. Letos jsme se jich něco ale
trochu natrápili. V pátek před poutí nám
utekly z ohradníku a asi 1,5 měsíce se
volně pohybovaly v okolí obce. Snažili
jsme se je několikrát nahánět, volili jsme
různé techniky a taktiky, ale bezúspěšně.
Nakonec se je panu Karlu Šťávovi a panu
Pavlu Kaboňkovi podařilo zahnat do
areálu ZD. Všem nám spadl kámen ze
srdce, že jsou ovečky zase již doma.
Děkujeme také všem dobrovolníkům,
kteří nám pomohli s vyhrabáním suché
trávy a nedopasků, čímž se podíleli na
zdárném předání celé akce. V příštím
roce budeme s obnovou pastvin ve Válově opět pokračovat. E-mail níže mluví za vše:).
Dobrý den, paní starostko,
přesně takto jsme si to představovali. Skvělá práce. Takto provedené opatření má smyslu, a je
vhodné v něm dále pokračovat. Děkuji Vám tímto za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Lenka Davidová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy Oddělení péče o přírodu a krajinu
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Mokřady ve Válově
V příštím roce bychom rádi pokračovali s revitalizací údolí Válov. Bude se jednat o vybudování mokřadů,
revitalizaci toků, odstranění náletových dřevin, výsadbu krajinné zeleně, rozšíření obnovy pastviny apod.
Vzhledem k tomu, že se přítoky do rybníka Válov nacházejí v nadregionálním koridoru, měli bychom tuto
akci realizovat s plnou 100% dotací, tzn. bez finanční spoluúčasti obce.
Nyní probíhá vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení. Pokud
bude vše dobře probíhat (především jednání se SFŽP), realizace by mohla proběhnout již na podzim roku
2016.
Pokud se nám podaří zvládnout i tuto akci, bude celé údolí Válov kompletně zrevitalizováno a navráceno
do stavu podobného tomu, jak si tuto lokalitu pamatujeme z našeho mládí. Občané Číměře tak dostanou
krásné místo na procházky a odpočinek.
Lenka Hůlková
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Demolice starého kulturního domu
V roce 2013 jsme si nechali zpracovat znalecký posudek na objekt starého kulturního domu (KD), který
byl do června 2015 využíván jako obecní sklad, hasičská zbrojnice a také jako odkládací prostor všeho
nepotřebného. Posudek nám potvrdil, že se z finančních důvodů nevyplatí rekonstrukce tohoto objektu
(špatná statika, nedostatečná izolace obvodových zdí, propadající se strop, vlhké zdivo...). Naším
záměrem byla demolice KD a za předpokladu získání dotace také výstavba nové budovy, která by sloužila
i nadále jako obecní sklad a zázemí pro náš Sbor dobrovolných hasičů. Vzhledem k tomu, že takováto
podpora ze strany státu a ani EU nebyla vypsána, nebylo možné tento záměr zrealizovat. V době, kdy
nám začalo být jasné, že náš záměr nebude podpořen, začali jsme jednat s vedením ZD Kožichovice o
koupi garáží v areálu objektu ZD v naší obci. Představenstvo ZD Kožichovice s naším záměrem souhlasilo
a prodalo nám dvě dvougaráže, bývalou kancelář a část nádvoří před garážemi. První dvougaráž nyní
slouží jako obecní sklad a druhá dvougaráž jako sklad pro SDH.

V roce 2015 zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo demolici KD se záměrem vybudovat zde
stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad (barevné kontejnery stojící nyní před Ondráčkovými) a také
parčík, jenž by tak alespoň trochu suploval náves, která nám uvnitř vesnice chybí.
Nejprve nás čekalo vyřízení stavebního povolení, poté odpojení sítí (plyn, voda, elektřina, telefon). V
sobotu 20. června jsme se formou brigády pustili do rozebírání KD. Pomoci přišlo 21 statných mužů z
vesnice. I přesto, že dopoledne nám moc počasí nepřálo, všem pánům šla práce pěkně od ruky. Pan Jiří
Pavlík a pan Ludvík Pavlík zapůjčili své traktory na odvoz staré střešní krytiny, pan Alois Keil uvařil výborný
guláš ze 7 kg hovězího masa, paní Bětka Pavlíková upekla ke kávě bábovku. O zajištění obědu, pitného
režimu  a svačiny se postaraly paní Lenka Hůlková, paní Táňa Slabá a paní Věra Nevoralová. V 19.00 již
KD připomínaly pouze hromady stavební suti a nánosy prachu na parapetech okolních domů.
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Tímto ještě jednou děkujeme pánům, kteří se této akce zúčastnili. Jmenovitě je zde uvádíme: Josef
Džubák, Milan Slabý, Šimon Slabý, Ing. Milan Hamerník, Matěj Hůlka, Petr Hůlka, Karel Možný, Marek
Mejzlík, Jiří Pavlík st., Jiří Pavlík ml., Karel Šťáva, Petr Šťáva, Jiří Topil, Josef Nevoral, Michal Nevoral,
Dušan Keil, Tomáš Máca, Alois Krátký ml., Milan Sojka, Ludvík Pavlík st., Alois Keil. Nyní je již vytvořeno
stanoviště pro kontejnery a zomítaná celá obvodová zeď původního KD. Na jaře začneme s výstavbou a
výsadbou parčíku tak, aby na pouť bylo celé prostranství u kapličky pěkné a důstojné.
Lenka Hůlková
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Optická síť – rychlý internet zatím nebude
Ve zpravodaji v roce 2013 jsme vás informovali o získání dotace na vybudování
optické páteřní sítě propojující 13 obcí ekologického mikroregionu Horácko (naše
obec byla také součástí). Na tomto ojedinělém projektu vedení mikroregionu
pracovalo již od roku 2007. Realizace projektu byla stanovena do konce roku
2015.
V pondělí 26. října 2015 v Budišově zasedla rada mikroregionu Horácko, kde nás její členky Hana Žáková
a Ing. Ludmila Jelínková informovaly o skutečnostech týkajících se ukončení této akce.
Do výběrového řízení se přihlásily tyto tři firmy s následujícími nabídkami:




SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Rewan Czech Republic s.r.o., Vídeňská 101/119, 619 00 Brno
MTEL Communication s.r.o., Kvapkova 4, 779 00 Olomouc

36.879.230,01 Kč bez DPH.
38.174.089,36 Kč bez DPH.
40.328.126,00 Kč bez DPH.

Po podrobném přezkoumání všech předložených nabídek byly vyřazeny firmy Rewan Czech Republic
s.r.o. a MTEL Communication s.r.o. V obou případech se jednalo například o neoceněné položky ve
výkazu výměr, vlastní úpravy rozpočtu, nedodání potřebných dokladů atd. Vybraná firma SITEL, spol.
s.r.o., hned od začátku požadovala prodloužení termínu realizace projektu, a to z důvodu problémů se
smlouvami s vlastníky pozemků. Dále měla tato společnost problémy s „vyjadřovačkami“ k projektu.
Projektant Ing. Pavel Kratochvíl upřesnil problémy, které podala vítězná firma SITEL:





Přibyli noví vlastníci, kteří nefigurovali v průběhu přípravy projektu, a nebyla s nimi tedy sepsána
smlouva. Toto se vyřešilo novým náhradním pozemkem (např. v obci Rohy).
Další nový vlastník neměl podepsán souhlas se stavbou a souhlas s věcným břemenem (stalo se v obci
Valdíkov).
Vlastník pozemku požadoval trojnásobek ceny za pozemek (stalo se v obci Číměř).
Další vlastník pozemku požadoval roční nájemné z pozemku (stalo se městysi Vladislav-Hostákov).

Paní Hana Žáková sdělila, že při každém dalším požadavku bylo okamžitě jednáno a vše vyřízeno dle
požadavků zhotovitele.
Ing. Ludmila Jelínková uvedla, že od samého prvopočátku zhotovitel tlačil na prodloužení termínu, o což
bylo požádáno na ROP NUTS 2 Jihovýchod. Bohužel tento požadavek byl zamítnut z důvodu stanovených
podmínek čerpání finančních prostředků (ČR se bohužel na rozdíl od Slovenska nepodařilo v Bruselu
vyjednat prodloužení realizací). Rada mikroregionu se shodla, že vedení mikroregionu Horácko otevře
jednání s hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem o možné spolupráci na dalším řešení.
Ing. Petr Pavlinec (zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor informatiky) uvedl, že finanční
prostředky krajského úřadu alokované na tento projekt optické sítě budou vráceny do rozpočtu Kraje
Vysočina a finanční prostředky z ROP budou přesunuty na jinou akci do Brna. Bude vyhlášeno nové
programové období, ve kterém je také tzv. Fond otevřených sítí, v němž je alokováno cca 14 miliard Kč.
Tento fond spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale podmínky čerpání z těchto prostředků
bohužel zatím nejsou známy. Kraje usilovaly o to, aby mohly být žadateli těchto finančních prostředků.
Během následujících dvou let by tyto prostředky měly být po vyhlášení podmínek uvolněny k čerpání.
Mikroregion Horácko by měl požádat kraj, aby usiloval o uvolnění těchto prostředků, a poté pokračovat
v projektu.
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Z těchto důvodů se tedy ani v naší obci nyní nebude realizovat rozvod lokální sítě (internet). Spousta
z vás se nás dotazovali, kdy již bude konečně v Číměři rychlý internet. Ještě nějaký rok si ale na něj
budeme bohužel muset počkat .
Jakmile budeme mít nové informace o posunu této akce, budeme vás o nich informovat.
Lenka Hůlková

I v Číměři jsme vyvěsili moravskou vlajku
Letos poprvé jsme na budově obecního úřadu vyvěsili moravskou vlajku. Připojili jsme se tak k 1080 obcí
a měst nejen na Moravě, ale i ve Slezsku, na Slovensku, v Čechách a Polsku (město Krzanowice), které
pravidelně tuto vlajku vyvěšují.
Moravská vlajka na našem obecním úřadu poprvé zavlála 5. července 2015 na počest příchodu
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a k poctě moravské země. Svatí Cyril a
Metoděj jsou patrony Moravy a spolupatrony Evropy.
Podruhé u nás vlajka zavlála 28. října 2015, kdy jsme si připomněli nejen vznik Československé republiky
(28. října 1918), ale i svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava pravoslavnou církví (29. a 30.
října 1994). Sv. Rostislav je patronem Moravy a moravského národa.
Více informací k moravské vlajce naleznete na www.zamoravu.eu.
Lenka Hůlková
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Udržitelný a dlouhodobý rozvoj obce
Co nás hodně trápí, je velmi omezená možnost, či spíše nemožnost, nabídnout místním mladým lidem
stavební pozemky, aby nemuseli odcházet do jiných vesnic či měst a mohli tak zůstat žít v Číměři, kde se
narodili a kde jsou doma.
Po delším zvažování pro a proti jsme se rozhodli, že zahájíme jednání s vlastníky pozemků v bývalém
areálu ZD v naší obci. Oslovili jsme tedy pana Pavla Kaboňka, bratry pana Jiřího a Vladislava Slavíka (bez
jejich souhlasu by celá akce nebyla možná). Všechny jsme seznámili s naším záměrem – koupě areálu,
následná demolice a postupná dlouhodobá výstavba stavebních pozemků pro naše místní občany a
rodáky.
Poté jsme teprve vstoupili v jednání s vedením ZD Kožichovice. V březnu letošního roku proběhla členská
schůze ZD Kožichovice, na které představenstvo dostalo od svých členů mandát pro zastupování ve věci
prodeje areálu obci Číměř. Jedná se o velké rozhodnutí, proto jsme všem číměřským dospělým občanům
rozdali dotazník, jestli souhlasí s koupí areálu. Celkem bylo rozdáno 167 dotazníků, přičemž vráceno jich
bylo 153. Pro koupi areálu je 141 občanů, proti koupi areálu se vyslovilo 6 občanů, 2 občanky v dotazníku
zakroužkovaly obě odpovědi, tedy Ano i Ne a 4 občané se zdrželi.
Pro další doplnění informací a seznámení s aktuálním vývojem jsme vás 2. května svolali do
Společenského centra. Následovalo vykoupení pozemků od zmíněných pánů, později také vykoupení
cesty od pana Miroslava Topila a orné půdy od paní Lenky Hůlkové. Dále jsme od ZD Kožichovice
odkoupili dvě dvougaráže, bývalou kancelář a část nádvoří před garážemi.

Žlutě označené pozemky jsou již v majetku obce
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S vedením ZD Kožichovice jsme se předběžně domluvili na koupi areálu včetně budov za 5 mil. Kč.
V současné době pracujeme na přípravě kupní smlouvy. Oslovili jsme Ing. arch. Milana Grygara, aby
vypracoval zástavbovou studii tohoto areálu. Samotnou výstavbu jsme rozfázovali do celkem tří etap.
Dalším krokem je potřebná změna stávajícího územního plánu obce tak, aby byl v souladu s naším
zamýšleným záměrem – výstavbou rodinných domů. Změna územního plánu bude trvat asi dva roky.
Mezitím budeme mít čas na projekční práce a další souvislosti s přípravou realizace.
Pokud se nevyskytnou velké překážky, očekáváme první možnou výstavbu za tři roky.
V I. etapě bude k dispozici pět stavebních míst. Stavební místa budou výlučně určena místním občanům
nebo rodákům. Naším cílem je zachovat přirozený rozvoj a ráz vesnice. Nechceme jít cestou okolních
vesnic (Valeč, Klučov, Lipník), kdy se během krátké chvíle vesnice rozroste o větší počet nových obyvatel,
kteří přijdou tzv. „zvenčí“. Tito noví občané většinou nemají potřebu družit se se „starousedlíky“ a tmelit
kolektiv obce, nechtějí být součástí vesnice a také nechtějí pokračovat v pořádání a předávání tradic.
Odcházejí z měst a na vesnici hledají klid a soukromí.
Přikládáme vám zde zástavbovou studii, která v tuto chvíli není ještě finální, ale hlavní koncepce by měla
takto vypadat. Také přikládáme mapku s pozemky, které jsou již v majetku obce (žlutě označeny). Pokud
budete mít po prostudování těchto informací nápady, náměty či připomínky, budeme za ně rádi.
Uvádíme vám zde také klady a zápory související s tímto rozhodnutím.
+ komplexně řešená postupná výstavba pro naše občany na další generace
+ menší odliv mladých rodin (a tím vyšší rozpočet)
+ předejití a vyvarování se situace, která vznikla například v Pozďátkách (v případě, že by areál
koupila nesolventní společnost – nenávratná ekologická škoda, pěstírna konopí, drůbežárna,
vysoký provoz a hluk…)
+ zachování rázu vesnice
+ menší úbytek orné půdy vlivem zástavby
+ nebudeme koukat na staré ruiny
+ jednodušší zasíťování vzniklých pozemků
- vysoká investice na mnoho let, tudíž omezení větších investic v obci
Lenka Hůlková
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DEFINITIVNÍ STAV ZÁSTAVBY - časový horizont cca 30 let
(za předpokladu, že bude následující vedení obce pokračovat v tomto rozběhlém záměru)
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Změna Územního plánu obce Číměř
V září letošního roku jsme požádali MěÚ Třebíč o změnu č. 1 Územního plánu obce Číměř. Obec Číměř
má v úmyslu získat do svého vlastnictví pozemky a stavby bývalého areálu ZD Kožichovice. Část
nevyužívaného zchátralého areálu, v podstatě „brownfieldu“, chceme přeměnit na území pro bydlení, a
to především pro bydlení v rodinných domech. Podle platného Územního plánu Číměř se nyní jedná o
stabilizovanou plochu zemědělské výroby a staveb, a navrženou plochu výroby a skladování. Dle
stávajícího územního plánu tedy není možná výstavba rodinných domů. Z tohoto důvodu jsme zažádali
o jeho přepracování. O této záležitosti jsme vás také informovali na společném setkání ve Společenském
centru 20. září 2015.
Změnu Územního plánu Číměř bude zpracovávat opět společnost DISprojekt, s.r.o, zastoupená Ing. arch.
Milanem Grygarem.
K této a dalším změnám se budete moci vy sami také vyjádřit. Jakmile budeme mít od MěÚ Třebíč
zpracované podklady, zveřejníme je na úředních deskách a budou také k nahlédnutí a k vysvětlení na
obecním úřadě.
Lenka Hůlková

Natáčení obce z ptačí perspektivy
Na webových stránkách obce máte možnost zhlédnout
několikaminutové video. Jedná se o záběry naší obce natočené
kvadrokoptérou (tedy tzv. dronem), které natočil pan Bohumír
Staněk. Objednatelem byl mikroregion Horácko, jenž všem svým
členským obcím uhradil náklady na pořízení těchto záznamů.
Lenka Hůlková
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Děti v rybářském kroužku znají desítky druhů ryb
Číměřské děti se od 3. září pravidelně každé čtvrteční odpoledne scházejí, aby se pod vedením zkušeného
instruktora připravily k získání rybářského lístku. Výuka se skládá z teoretické přípravy, ve které se
například učí poznávat a krmit ryby, dále se seznamují s vyhláškami a bližšími podmínkami k rybolovu…
V praktické výuce se také učí navazovat háčky a vyvazovat udice či činnosti spjaté přímo s vodou, tedy
chytat ryby, krmit je a také používat nástrahy při chytání.
„Děti mě překvapují poznáváním ryb. S přehledem pojmenují 40 druhů sladkovodních ryb,“ říká vedoucí
rybářského kroužku Kája Šťáva s dodatkem, že u nás evidujeme celkem 68 druhů sladkovodních ryb.
Na přelomu dubna a května budou děti skládat zkoušku. Držme jim tedy palce, ať jim dobře dopadne a
mohou se tak brzy vydat chytat ryby ve „velkých vodách“.
Lenka Hůlková
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Vánoční otevírací doby
Společenské centrum

Potraviny

Sobota

26. 12.

otevřeno již od 15:00

Pondělí

21. 12.

otevřeno 6.00 – 8.30

Neděle

27. 12.

od 17:00

Středa

23. 12.

otevřeno 6.00 -8. 30

Sobota

2. 1.

od 18:00

Pondělí

28. 12.

otevřeno 6.00 – 8.30

Neděle

3. 1.

od 17:00

Středa

30. 12.

otevřeno 6.00 - 8.30

4. 1.

otevřeno 6.00 - 8.30

Pondělí

Kalendář ČEZ
Před časem jste ve vašich schránkách našli stolní kalendáře od společnosti ČEZ na roky 2016
– 2017. Pokud by někdo z vás měl ještě zájem o další výtisky, můžete si je vyzvednout na
obecním úřadě, kde máme tyto kalendáře stále k dispozici.

Vstup na dětské a travnaté hřiště na Poustkách bez psů
Prosíme majitele psů, aby své mazlíčky nevodili na travnaté a dětské hřiště. U vstupů na hřiště jsou
umístěné piktogramy, které vstup psů zakazují. Poslední dobou (asi od léta) se objevují psí hromádky
nejen na travnaté ploše, ale také v kačírku, kde si děti hrají. Není nic příjemného tyto hromádky po vašich
mazlíčcích uklízet. Své o tom ví pan Karel Šťáva. Nejenže se ničí udržovaný
trávník, jehož kvalitu není lehké udržet, ale když se hromádka dostane pod
sekací traktůrek či křovinořez, komplikuje to a znepříjemňuje práci. Prozatím
jsme toto porušování neřešili pokutou. Pokud však bude k tomuto porušování
docházet i nadále, budeme nuceni to řešit touto cestou. Prosíme, abyste
respektovali toto opatření. Myslete prosím také na děti, které zde tráví svůj
volný čas. Děkujeme za pochopení a respektování této situace.
Děkujeme také majitelům psů, kteří tento zákaz respektují a dodržují.
Lenka Hůlková
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Společenská kronika
Narození nových občánků
21. 3. 2015

Vanessa Kazdová

Číměř 6

8. 6. 2015

Nela Sojková

Číměř 6

30. 7. 2015

Laura Kondeková

Číměř 58

13. 9. 2015

Kateřina Pavlíková

Číměř 16

Blahopřejeme Vám k narození Vašich dětí. Přejeme Vám, aby přinesly do Vašich rodin hodně lásky,
smíchu a něhy. Ať s nimi prožíváte mnoho radostí a šťastných chvil.
Ať jsou zdravé a rostou Vám jako z vody!
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Úmrtí našich občanů
03. 2. 2015

Anděla Pavlíková

Číměř 32

11. 3. 2015

Josef Pavlík

Číměř 7

08. 6. 2015

Ludmila Kaboňková

Číměř 30

19. 7. 2015

Jiří Bouček

Číměř 27

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Jubilanti
Pavlík Antonín , č.p. 32

60 let

květen 1955

Mejzlík Antonín, č.p. 2

60 let

září 1955

Rybarová Vlasta, č.p. 42

65 let

leden 1950

Krátký Alois, č.p. 49

65 let

březen 1950

Šumpelová Marie, č.p. 39

65 let

listopad 1950

Kotrba Josef, č.p. 12

70 let

duben 1945

Nevoralová Jana, č.p. 37

70 let

září 1945

Láník Josef, č.p. 20

70 let

říjen 1945

Mrňová Marie, č.p. 29

85 let

říjen 1930

Pavlík Ludvík, č.p. 32

90 let

srpen 1925

Vážení jubilanti, jménem celého vedení obce přijměte gratulaci k Vašim životním jubileím. Přejeme
Vám hlavně hodně pevného zdraví a radosti ze života.
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Sňatky
Lenka Protivínská a Jiří Věžník (Nárameč)

25. 4. 2015

Kateřina Doležalová a Lukáš Čonka (Třebíč)

1. 5. 2015

Vážení novomanželé, na Vaší společné cestě životem Vám přejeme hodně slunečných dní a také, aby
se Vám splnily všechny Vaše touhy a očekávání, se kterými jste na společnou cestu životem vykročili.
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Složení obyvatelstva
Počet obyvatel ke dni 6. 11. 2015 činil 201, z toho 86 mužů, 83 žen a 32 dětí.
Průměrný věk obyvatel činí 41,16 let

Lenka Hůlková
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Kulturní dění v roce 2015
První vítání občánků 13. 9. 2015
Toto nádherné nedělní odpoledne jsme strávili "úředně", avšak velmi příjemně. Poprvé jsme oficiálně
přivítali naše nejmenší občany. Jako prvního občánka jsme přivítali Kájíka Doláka, poté Vanessku
Kazdovou, Nelinku Sojkovou a také Laurinku Kondekovou. Děti od obecního úřadu obdržely pamětní list,
knížku a malý dárek, jejich maminky dostaly kytičku. Celé slavnostní nedělní odpoledne nám zachytil
fotograf Jakub Mertl. Každá rodina se po ukončení akce mohla panem Mertlem nechat vyfotografovat.
Přejeme vám, milí rodiče, aby vám vaše děti byly radostí a abyste spolu zažili hodně krásných chvil, na
které budete vždy rádi vzpomínat. Ještě jednou si vás, naši nejmenší Číměřáci, dovolujeme přivítat v naší
obci a přejeme si, aby se vám v naší obci dobře žilo.
Lenka Hůlková

paní Kršková s dcerou

rodina Dolákova
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rodina Dolákova a Lavických
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Lenka Topilová, Ondřej Kazda a Vanesska

Veronika Topilová a Nelinka

manželé Kondekovi a Laurinka
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Sobotní posezení a fotbal svobodní versus ženatí
Když si vzpomenete na sobotní odpoledne 12. září, možná se někteří ještě teď oblizujete. Ten den jsme
pro vás na travnatém hřišti uspořádali sobotní posezení s pečeným prasátkem. Výbornou pečeni pro
všechny připravili Michal a Josef Nevoralovi, kteří mají s touto náramně dobrou činností velké zkušenosti.
V odpoledních hodinách nám posezení zpříjemnil DJ Nahyč z Třebíče. Děti měly k dispozici skákací hrad,
trampolínu
a také
nové
prolézačky.
Selátko
bylo
spravedlivě
rozděleno mezi občany jako
poděkování za jejich nezištnou
práci v průběhu celého roku. Na
základě pečlivě evidovaných
odpracovaných hodin každý
dostal poukázku na určité
množství pivečka i selátka, čímž
jsme aspoň trochu vyjádřili naše
velké díky za pomoc, kterou jste
obci věnovali.
Tohoto odpoledne využili také
naši svobodní kluci a znovu po dvou letech vyzvali naše „ženáče“ k obhájení fotbalové výhry ze září 2013.
I tentokrát vyhráli svobodní, avšak již ne tak výrazně jako dříve. Před zápasem si 32 občanů vsadilo na
výsledek fotbalového klání. Z těchto 32 sázejících tipů však nevyšel ani jeden, nikdo totiž nedokázal
tipnout vítězství svobodných 10:9. Počasí nám přálo, příští rok bychom tuto akci chtěli znovu zopakovat.
Lenka Hůlková
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Naši senioři na návštěvě v Centru EDEN

S našimi seniory jsme se v sobotu 10. října vydali na výlet do Bystřice nad Perštejnem, a to do nově
vybudovaného Centra EDEN, které se návštěvníkům poprvé otevřelo letos v březnu. Jedná se o jakousi
tematickou linku, která vás vede od minulosti k budoucnosti a která nabízí mnoho vyžití nejen pro rodiny
s dětmi, ale třeba i pro školní třídy. Několikrát do roka zde také pořádají víkendové tematické akce, jako
jsou slavnosti moravského uzeného nebo brambor, dožínky, dýňobraní apod.
Dříve na místě Centra EDEN stával školní statek, jehož přeměna do nynější podoby trvala více než osm
let. Během nich se rozsáhlý areál proměnil v Panský dvůr nabízející návštěvníkům rozličné a zajímavé
expozice. V Zelené lékárně si můžete přivonět k mnoha bylinkám a máte také možnost si tu umíchat
koupelovou sůl nebo namíchat olej na vaření. Dále zde najdete kovárnu a truhlárnu. Součástí Panského
dvora je i zámeček s ukázkou panského bydlení z 19. století, v němž se můžete podívat, jak tehdejší
panstvo žilo.
Velice zajímavá je také expozice Příběh půdy. Zde se dozvíte, co vše vychází z půdy, kdo v ní žije a co na
ní závisí. Tady si někteří naši pamětníci zavzpomínali, s jakými nástroji a postupy zemědělci pracovali
dříve. Čeká vás zde také několik interaktivních her jak pro děti, tak pro dospělé.
Součástí vesnice je i kaplička a Babiččina zahrada, kde bydlí ovečky, kozy, králíci, slepice a poník Lucinka.
Ke zvířátkům můžete volně vstupovat a nakrmit je senem nebo trávou.
Tkadlec, včelař i mlynář… V Horácké vesnici jsou k vidění repliky sedmi dobových stavení z 19. století a
ukázky tradičních lidových řemesel. U tkalce jsme viděli tkalcovský stav, u mlynáře zase mlýnské kolo.
Krom toho jsme se dozvěděli, k čemu sloužila pazderna, jak vypadalo obydlí statkáře, a také jak vypadá
včelí úl a mnoho dalšího. Po získání těchto informací jsme si pochutnali na výborném obědě, ochutnali
pivo a limonády z tamního pivovaru a moštárny.
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Poté jsme se spokojeni vraceli domů, přičemž o bezpečnou cestu se postaral autobusový dopravce pan
Pavel Uchytil. Fotografie z tohoto výletu můžete vidět na webových stránkách a také na facebooku obce
Číměř.
A nyní již, milí senioři, přemýšlejte, kam se společně podíváme v příštím roce. Těšíme se na vaše náměty.
Lenka Hůlková
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Výlet s dětmi do Robinsonu v Jihlavě
Velice příjemný den jsme v sobotu 31. října prožili společně s našimi dětmi, když jsme se s nimi vydali do
zábavního parku Robinson v Jihlavě. Na výlet jsme jeli opět bez maminek, tatínků, babiček a tetiček. Děti
prozkoumaly a vyzkoušely labyrint s rychloskluzavkou a tobogánem, kanónovou střelnici, pirátskou loď,
opičí stezku, pavoučí kokony, lodní stěžeň, trampolíny a také projížděly dráhou pro šlapací autíčka. Další
spoustu zábavy si užily se stolním fotbálkem, airhokejem, hracími pytli a tak dále a tak dále…

Při obědě si děti pošmákly na kuřecím řízku, jako pamlsek měly zmrzlinový pohár. Všichni naši malí
cestovatelé si společně tento výlet moc užili. Žádnému z nich se nic nestalo, vrátili jsme se v pořádku.
Velice mile nás překvapila soudržnost starších dětí s těmi mladšími. Když si menší dítě nemohlo poradit,
například se mu nedařilo někam vyšplhat, ti starší mu pomáhali zatlačit a vytáhnout. Zkrátka všechny se
k sobě moc pěkně chovaly, nepošťuchovaly se, neškádlily se a ani nedocházelo k nějakým posměškům či
něčemu podobnému.
Milé maminky, opět jsme si potvrdily, že máme v Číměři šikovné a hodné malé obyvatele. Na příští rok
pro ně máme již nyní připraven další výlet, ale nyní je to ještě velké tajemství.
Lenka Hůlková
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Betlém od pana Štveráčka
Prakticky celý rok se připravovala velmi pěkná akce, jejíž výsledek můžete spatřit teď v prosinci. Ve
čtvrtek 8. ledna 2015 jsem oslovila a poprosila pana Karla Štveráčka, jestli by nám na letošní Vánoce
zhotovil venkovní dřevěný betlém, který by nám všem dělal radost po dobu adventu. Pan Štveráček chvíli
váhal, ale poté souhlasil. Od obce Kožichovice jsme koupili lípu, kterou si sám pan Štveráček v
kožichovickém lese společně s revírníkem vybral. V pátek 13. února již byla lípová kulatina u Štveráčků
na zahradě a přesně čtrnáct dní poté měl pan Štveráček nahrubo vyrobenou první postavu Marie. Jak
počasí panu Štveráčkovi dovolovalo, pokračoval dále.
Betlém se skládá ze čtyř lidských postav, anděla a šesti postav zvířat. Pan Štveráček s výrobou betléma
strávil celkem 720 hodin práce a snad ani není třeba dodávat, že to byla práce velice zodpovědná – stačí
chybný řez nebo seknutí dlátem a svěřený materiál by mohl jít leda tak do kotelny.
„Je to práce velice trpělivá a těžká, někdy jsem nemohl ani rozevřít pravou ruku od stálého klepání na
dláto,“ vzpomínal později pan Štveráček.
Jsme velice rádi, že betlém vyrobil právě pan Karel Štveráček – číměřský občan. Věříme, že tento krásný
betlém bude dělat radost v naší obci i dalším generacím. Tímto ještě jednou panu Štveráčkovi děkujeme
za obětavost, vytrvalost a odhodlanost, se kterou se do výroby betlému pustil.
Lenka Hůlková

Takhle to celé začalo…
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Rozsvěcení vánočního stromu a žehnání betlému
První adventní neděli 29. 11. 2015 proběhlo slavnostní uvítání nového betlému do života naší obce, když
mu požehnal pan farář Jiří Bradáč. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a betlému jsme přenechali
tomu nejpovolanějšímu, a to panu Karlu Štveráčkovi.
Sváteční atmosféru nám zpříjemnily číměřské děti, které si pro nás připravily pásmo vánočních koled a
také básniček s vánoční tématikou. Děti doprovodila hrou na kytaru paní Jana Kršková ze Střížova.
Výborný punč pro vás připravila paní Věra Nevoralová. Tento slavnostní okamžik si nenechalo ujít cca
250 diváků.
Při této sváteční vánoční atmosféře jsme uspořádali dobročinnou sbírku na pomoc dvanáctiletému
Danielu Babuňkovi z Vladislavi, který trpí epilepsií a trvalými následky po dětské mozkové obrně. Celková
částka 11. 120 Kč byla předána Danielovým rodičům, kteří za peníze od vás budou moci dopřát Danielovi
hipoterapii (léčebná jízda na koních – pomáhá k uvolnění celého těla), rehabilitaci nebo za ni nakoupí
rehabilitační pomůcky. O přesném využití vás budeme informovat v dalším zpravodaji. Danielovi rodiče
byli dojatí, že jste jejich synkovi takto pomohli. Je velice pěkné, že jste takto mohli zmírnit potíže, se
kterými Daniel od narození bojuje.
Sváteční atmosféru zachytil fotograf Jakub Mertl.
Lenka Hůlková
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Daniel, kterému jste finančně přispěli
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Kulturní dění ve Společenském centru
Společenské centrum žilo spoustou akcí:

Hasiči, myslivci, ale i křtiny či svatba
Společenské centrum letos opět doslova kvetlo bohatým
společenským životem – což je jedině dobře, když má přívlastek
„společenské“ ve svém názvu. A to díky vám, číměřským občanům.
Jako každý rok se zde konalo několik výročních schůzí. V jeho
prostorách rokovali hasiči, pracovníci Českého červeného kříže a
samozřejmě i myslivci z Mysliveckého spolku Klučov. Právě
posledně jmenovaní zde několikrát do roka mívají i občerstvení po
honu, přičemž 19. prosince zde uspořádají poslední leč.
Do Společenského centra jste samozřejmě zamířili také vy, občané Číměře. Hned dvakrát se zde konala
schůze s vedením obce, na které vás starostka a zastupitelé informovali o plánovaných větších akcích a
investicích.
Ale Společenské centrum není určeno pouze pro schůzování – je to hlavně místo setkávání s našimi
blízkými. Každý rok se zde konají oslavy narozenin a bohužel zde letos proběhlo i několik pohřebních
hostin. Takový už je život…
Moc nás všechny potěšilo, že si budovu našeho krásného Centra vybrali manželé Kedroňovi, aby zde 28.
srpna oslavili vstup do společného života. Možná jste i vy zaznamenali, že tento pár si v Číměři koupil
pozemek, na kterém příští rok začne stavět dům, čímž tak rozšíří počet obyvatel obce a jistě se zapojí do
jejího života.
Tím se dostáváme k dalším dvěma radostným událostem, jimiž je křest miminek. Letos se zde na nás
usmívaly dvě holčičky, Vanesska a Nelinka. Jsme moc rádi, že obě jsou občankami Číměře, takže se
rozrůstáme o další drobotinu.
Táňa Slabá

Hojná účast na cestovatelských přednáškách
Velice nás těší váš zájem o cestovatelské přednášky, které se ve Společenském centru konají. Zhruba
šedesátka vás si tak 7. března poslechla vyprávění pana Vojty Werticha o putování Afrikou ve staré Avii.
Taktéž sedmého, avšak listopadu, k nám opět po roce přijeli Vlaďka Paterová s Jindrou Buďou, kteří si
pro nás připravili povídání o Arménii, zemi pod Araratem, a také o tom, jak na kolech projeli Bosnu a
Hercegovinu. My ženy jsme ocenily, že se Jindra i Vlaďka ve vyprávění střídají, přičemž Vlaďka vždy řekne
nějakou vtipnou cestovatelskou perličku viděnou typicky ženským pohledem. Tato přednáška z vaší
strany zaznamenala ještě větší návštěvnost než ta jarní, přišlo vás kolem stovky. A určitě všichni jste
ocenili, že jak pan Wertich, tak Jindra s Vlaďkou své vyprávění doplnili také o promítání obrázků, k čemuž
využili naši novou moderní audiovizuální techniku, kterou ve Společenském centru máme.
Táňa Slabá
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Pro děti Asterix, dekorace i makrely
Samozřejmě nezapomínáme ani na naše nejmenší, jimž je Společenské centrum také určeno. Děti se
pořádně vyřádily třeba 8. března na dětském karnevalu, kam jsme pozvali Divadlo Vetři, které našim
malým návštěvníkům připravilo zábavný program s názvem „Asterix a Obelix – olympijské hry“. Tihle dva
legendární siláci provázeli děti po celé odpoledne sportovními soutěžemi, nechyběly ale ani tanečky a
vyprávění.

Karneval patří k pravidelným každoročním akcím a
tentokrát na něj přišlo 40 dětí v maskách. Každé z nich,
stejně jako každý rok, za namalovaný obrázek masky
dostalo u vstupu sladkost jako odměnu. Ten den se ale s
dárečky doslova roztrhl pytel, protože pak se ještě každá
maska představila a od paní starostky dostala balíček se
sladkostmi, blokem, fixy, pastelkami, balonky a dalšími
proprietami, které každé dítě samozřejmě velice ocení,
protože díky nim může rozvíjet své výtvarné nadání
(nemaluje-li tedy zrovna po zdech či po svém oblečení ).
Jen o čtyři dny později, tedy 12. března, jsme s dětmi
pořádali Jarní tvoření, s nímž nám pomohly dámy ze
sdružení Vrátka Třebíč. Naše děti si vyrobily jarní dekoraci,
kterou si potom odnesly jako památku domů. Také jsme
ale udělali dekorace, jimiž jsme pak vyzdobili kostel ve
Střížově.
Na nejmenší se nezapomnělo ani 6. června při opékání
makrel. Tentokrát si pro ně v rámci Mezinárodního dne
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dětí připravil program ČČK Číměř, na své si ale samozřejmě přišli i dospělí. Opět totiž přijel pan Slavík z
Přeckova, po jehož makrelách se jen zaprášilo. Počasí bylo krásné, přišla vás ohromná spousta, na ryby
se stála fronta, někteří jste si je i odnášeli nebo odváželi domů. Pan Slavík je svými výbornými makrelami
vyhlášený široko daleko, takže na jeho akce jezdí lidé z celého okolí – a spokojeni jsou tak všichni. Děti,
které se skvěle baví, vy, protože si výborně pochutnáte, a pan Slavík, že prodá veškeré své zboží.
Táňa Slabá
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Prodejní výstava užitkové keramiky ve Společenském centru
v Číměři
11. a 12. července letošního roku se ve Společenském centru konala prodejní výstava užitkové keramiky
pálené dřevem. Svoji práci představili keramici pan Jura Lang se Střížova, jeho kolega pan Petr Jurníček
ze Zbýšova a pan Jiří Svačina ze Zastávky u Brna. Posledně zmíněný zde předvedl také práci s rostlinami
dle japonských vzorů, ale také i autorské originální misky pod bonsaje, jež sám vytváří a vypaluje.
Návštěvníci si zde mohli naglazovat své výrobky, které se pálily venku před Společenským centrem
technikou raku (po vypálení se výrobky vytahují z pece ven žhavé a poté se bez přístupu vzduchu dávají
do pilin). Návštěvníci výstavy si také sami mohli vytočit na hrnčířském kruhu svůj výrobek.
Tímto chci ještě jednou poděkovat všem zmíněným keramikům a obci Číměř za zapůjčení sálu.
Hana Jantošovičová, Střížov
Kontakty na keramiky:
Jura Lang - www.fler.cz – uživatelské jméno Jura 3, tel. 720 334 879,
FB: Jura Lang – keramika pálená dřevem
Petr Jurníček - www.hrncirna.cz, tel. 605 955 310, hrncirna@atlas.cz
Jiří Svačina - www.bonsai.cz, tel. 739 210 414, Svacina.jiri@bonsai.cz
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Dýně, záchrana ježečka i hledání pokladu
Děti zbožňují vydlabávání dýní, což se potvrdilo na další akci 23. října. Na tradiční Dýňování si každý náš
malý Číměřák spolu s rodiči přinesl svoji dýni a nářadí potřebné k dlabání a pustil se do řemeslné tvorby.
My ale předtím přemýšleli, jak tuto každoroční akci ještě více vylepšit a napadl nás lampionový průvod
obcí. Takže kromě dýní si děti tentokrát přinesly i lampionky a po dlabání jsme vyrazili na pochod večerní
Číměří (opět bez rodičů).
Asi všechny děti budou ještě dlouho vzpomínat na příhodu, která se přihodila cestou. U drátěného plotu
jsme našli ježka, který se jím snažil prolézt, ale uvízl a nemohl se dostat ven. Děti to uviděly, zastavily se
a začaly ježečka litovat. Naštěstí s námi ale šel i pan Hůlka, který celou akci fotil. Ten osvědčil svou
zručnost nejen coby fotograf, ale také jako velice schopný kutil, když pomohl nový plot rozplést a ježka
vysvobodit. Společně s dětmi ho pak odnesl na louku, kde ho vypustili. Všechny děti měly z této příhody
radost nejen díky tomu, že si můžou sáhnout na ježkovy bodlinky, a hlavně proto, že byl ježeček
zachráněn.
Ale to nebylo vše! V areálu zemědělského družstva jsme dětem schovali poklad, kolem zapálili svíčky,
aby děti viděly, kde zhruba mají hledat. Poklad byl nalezen – každé dítě dostalo balíček sladkostí. Byl to
moc příjemný večer, který se líbil dětem i nám dospělým.
Táňa Slabá
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Mikuláš přišel s novými čerty
Co by to bylo za prosinec bez pořádné Mikulášské
nadílky? Ta naše proběhla 5. prosince, přičemž i
tentokrát měla tato akce ohromný úspěch. Ve
Společenském centru nebylo k hnutí, přišly snad
všechny číměřské děti s rodiči a společně se podívaly
na pohádky. Pak nastala nejdůležitější chvíle – dorazil
Mikuláš s celou svou družinou. A protože jsme v
Číměři, kde máme jen samé hodné děti, přinesl s
sebou koše plné dárků. Přes rok asi opravdu nikdo z
našich malých capartů ani trochu nezlobil, jinak si
snad ani nelze tak bohatou nadílku vysvětlit. Mikuláš
a jeho pomocníci se zdrželi celkem dlouho, ale pak už
museli jít do jiných vesnic za jinými dětmi. Ty naše ale
ve Společenském centru po jejich odchodu ještě
zůstaly, aby si mohly hrát a také povyprávět, která
postava v masce se jim nejvíce líbila a které se naopak
nejvíce bály.
Táňa Slabá
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Přijďte na pingpongový turnaj
Společenské centrum nezůstane opuštěné ani o vánočních svátcích. Na Štěpána, 26. prosince, nás zde
čeká vánoční pingpongový turnaj. Stejně jako každý rok i tentokrát je rozdělen do dvou kategorií a my
budeme velice rádi, když vás na něj přijde co nejvíc. Zveme tak nejen hráče, ale i jejich fanoušky z řad
rodinných příslušníků či známých, aby přišli pořádně zafandit a držet palce. Čím více budete povzbuzovat,
tím lépe. Každý decibel navíc se cení.
Táňa Slabá

V hospodě jste vypili skoro 22 tisíc piv!
Každá správná obec má mít hospodu. To říkali už naši praprapra a tak dále pradědečci. A protože Číměř
tou správnou obcí je, tak hospodu má. Stále si sem chodíte na jedenáctku Hostan, které se zde v loňském
roce v loňském roce vypilo 108,8 hektolitrů, což je v přepočtu úctyhodných 21 760 vytočených piv.
Skvělé ale je, že se zde čepovalo i mnoho speciálů, například Krušovice Kazbek,
Zelené pivo, Krušovice Saaz Late, Krušovice Harmonie, Březňák Marzen či
Svatomartinská 13.
Také jsme několikrát čepovali Starobrno Drak a Starobrno nepasterizované. A
protože je právě Starobrno u nás hodně oblíbené, tak jsme naplánovali akci
nazvanou „Prosinec ve znamení Starobrna“. Jak už vyplývá z jejího názvu (a jak jste již asi také
zaznamenali), celý prosinec se u nás místo Hostana bude čepovat Starobrno.
Táňa Slabá

Hlaste se na exkurzi do pivovaru
Letos jsme nebyli na exkurzi v pivovaru, ale již teď se můžete těšit na 23. března 2016. Ten den totiž bude
opět patřit jen a pouze brněnskému pivovaru, kde nás čeká spousta zajímavého poznání, dobrot, zábavy
a piva. A taky piva. A abych nezapomněla, i piva.
Exkurze je zdarma, platit se bude opět pouze doprava autobusem. Kapacita je omezená na 40 osob, a
protože o tuto akci bývá veliký zájem, neotálejte s přihlášením. Kdo z vás má zájem se do pivovaru
Starobrno podívat, nechť se mi přihlásí buď osobně, nebo na telefonu 608 855 871.
Táňa Slabá

Do hospody nejen na pivo, ale i na pizzu
I letos nabízí číměřská hospoda nejen výborné pivo, ale neméně tak
chutnou pizzu od firmy Tom´s ze Zlína. Zvolit si můžete hned z jedenácti
druhů. Jak jsme vypozorovali, dětem nejvíce chutná Americana, u
dospělých naopak vede Caorle a Inferno.
Každý měsíc se upeče 70 až 90 kusů pizz. Výhodou je, že tuto pochoutku nemusíte konzumovat jen přímo
v hospodě, ale odnést si ji můžete v krabici i domů, což spousta z vás již využívá.
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A pokud je na vás celý koláč pizzy příliš, můžete si koupit trojúhelníčky Triangles, které bohatě postačí,
když máte chuť, ale nikoli velký hlad.
Co nás vůbec netěší, je postupné a nenápadné zdražování piva a alkoholu od našich dodavatelů. 3 roky
jsme se snažili toto zdražování vykrýt u alkoholu a limonád.
Z těchto důvodů jsme nyní tedy i my nuceni navýšit ceny lihovin, piva a limonád . Děkujeme za
pochopení.
Táňa Slabá

První cena putovala do Číměře!
A právě s pizzou souvisí i skvělá soutěž, kterou pro nás
připravila právě firma Toms. Zákazníci si mohli v
hospodě vzít kartičky, na které se při zakoupení pizzy
nalepovaly nálepky. Po nalepení čtyř známek jste
kartičku odevzdali a soutěžili jste o trička, poukázky na
pizzu a hlavní cenu, jíž byl tablet iPad Mini.
Losování probíhalo ve dvou dnech – a musím říct, že
první den jsem byla zklamaná, protože z naší vsi drobnější ceny nikdo nevyhrál. Teprve druhý den se
losovala hlavní cena, tedy tablet iPad Mini. A zde se na naši vesnici štěstí usmálo. Tuto technologickou
novinku totiž vyhrál pan Vojtěch Česnek z Číměře! Sama jsem tomu prvně nemohla věřit, musela jsem
se ujistit, že je to skutečně on, ale když jsem si to potvrdila, okamžitě jsem mu zatelefonovala a
pogratulovala k výhře. Ani Vojta nechtěl této zprávě věřit, pak ho ale pohltil pocit radosti a štěstí. Moc
jsem mu to přála, protože je naším pravidelným návštěvníkem, který si i díky tomu, jak moc mu u nás
chutná, hlavní cenu určitě zaslouží.
Táňa Slabá

Hokejoví znalci asi nejsme…
Jinou soutěž jsme pro naše hosty připravili v době mistrovství světa v hokeji. Před každým zápasem si
hosté mohli tipovat na konečný výsledek, jako výhry byly připravené věcné dary s logem pivovaru. Na
číměřské fanoušky se ale štěstí bohužel neusmálo, správný výsledek nedokázal nikdo trefit ani jednou.
Táňa Slabá

…přesto jedeme na Kometu
Jiná soutěž od Starobrna proběhla nedávno. Za každá dvě vypitá piva
Starobrno Drak dostal host los s kódem, který pomocí SMS odeslal na ústředí
pivovaru. Soutěžilo se o vstupenky na zápasy Komety Brno a hned v prvních
čtyřech dnech obdrželo šest našich zákazníků potvrzující zprávu, že vyhrálo! Ale ani ti,
kterým se v soutěži nedařilo, nakonec neodešli s prázdnou. Za pět nevýherních losů dostal každý jedno
pivo zdarma jako bolestné. Takže nakonec byli spokojeni všichni.
Táňa Slabá
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Zajímavosti
Srážky
V letošním roce napršelo:
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC

9 mm
6 mm
40 mm
28 mm
31 mm

SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

91 mm
28 mm
66 mm
50 mm

měření srážek prováděla paní Alena Láníková
MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ:
2015 březen - listopad
2014 duben – listopad

349 mm
504 mm

2013 duben – říjen
2012 duben – říjen

419 mm
210 mm

Tříkrálová sbírka
Do Tříkrálové sbírky jsme přispěli více než šesti tisíci.
I v naší obci proběhla tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Konala se 10. ledna 2015 a číměřští
občané v ní přispěli částkou 6 480 Kč.
Sousední obce do pokladniček Tří králů přispěly těmito
částkami:

Pozďátky
Okrašovice
Střížov
Slavičky
Hostákov
Smrk
Vladislav

1 747 Kč
1 900 Kč
2 424 Kč
2 450 Kč
4 416 Kč
5 535 Kč
12 626 Kč
Lenka Hůlková
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Vzpomínky paní Boženy Manové
V únoru letošního roku jsme si povídaly s paní Boženou Manovou, která nás ve svých vzpomínkách
zavedla do jejího dětství a dospívání.
Naše rodina je s Číměří už nerozlučně spojena. Jací byli Tvoji rodiče a sourozenci?
Pocházím ze čtyř sourozenců. Starší sestra Marie se starala o jídlo, další sestra Anežka se brzy vdala. Bratr
Josef se věnoval práci na poli. Sestra Anežka ovdověla, když jí bylo 42 roků. Mívali koně, ale ty později
nezvládala. Maminka nám zemřela, když jsem byla ještě svobodná. Moc ráda vzpomínám na prarodiče.
Babička na nás byla metr, vždycky na nás volala: „Hažarti, běžte ven!“ Ale děda, ten mě nosil na zádech.
Jsou to krásné vzpomínky.
Jak jste se poznali s dědou?
U nás ve vsi, byli jsme od sebe věkově jen dva roky. Vdávala jsem se v únoru 1947, když mi bylo 25 roků.
Jaké máš další zajímavé vzpomínky?
Ráda vzpomínám na všechny věci hezké, jako jsou zvyky a tradice v obci. Mám ale i vzpomínky na události
méně příjemné, a to na nedostatek jídla a na válku. Začnu těmi příjemnějšími, a to jsou zvyky a tradice
v Číměři. Krásný byl masopust. Maškary chodily po vsi, děti se hodně bály. Tenkrát byl také zvyk, že
v převlecích chodili jenom svobodní kluci. Samozřejmě moc ráda vzpomínám na Velikonoce, když kluci
chodili po vsi po pomlázce. Krásný zvyk v době, kdy jsem byla ještě svobodná, bylo vyhrávání Josefům.
Těch bylo ve vsi hodně, hrálo se jim, po vsi chodil pan Syrový s harmonikou. Slavili jsme i čarodějnice a
s tím také 1. máj. Na čarodějnice se sypaly cestičky řezankou nebo se psalo vápnem na silnici. Kluci při
tom hodně dělali vylomeniny. Starému panu Hejátkovi dali sklo na komín, a tak mu nehořel oheň. Jiným
uvazovali branky, aby nešly otevřít. Na 1. máje se zdobily májky, tehdy to byl malý smrček opentlený
barevnýma fáborkama. Chlapci tím projevovali zájem o děvčata.
Jak vzpomínáš na tehdejší poutě?
Pouť se držela jenom v neděli, pekly se kynuté bábovky, ne cukroví. Pouť se držela se Střížovem. Číměřáci
měli blíž ke Střížovu než k Vladislavi.
Ve Střížově byla škola a kostel. Pouť se konala v září a teprve
po výstavbě kapličky ji někdo držel se Střížovem, někdo samostatně. Pan farář dostával oběd u Rudy
Pavlíka, následně se začalo střídat a
pan farář chodil postupně do jednotlivých rodin. Ve Střížově o pouti farář dal děckám drobné a ty se šly
kolotočovat. Tenkrát to ale nebyl kolotoč, jaké jsou teď. Tehdy s ním točili kluci, dole seděly děti a jezdily.
Máju stavěli svobodní kluci před hospodou u Zásmětů na obecním plácku. Tancovalo se tam, byly tam
smrčky. Ve Střížově to bylo u Dvořáků. Máje se vzájemně podřezávaly, to už byl takový zvyk. Dalším
zvykem bylo, že jednou nalévali staří mladým, potom naopak. Později byly ty veselice ve stodole. Když
byla pouť ve stodole, bylo tady moc lidí.
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STAROSTA (V KLOBOUKU) O POUTI –
červen 1938

A co „zimní“ tradice?
Mikuláš s čerty nejdříve chodili po vsi, ale
po ostudě se tato tradice přesunula do
kulturáku. Na Vánoce jsme se jako děcka
modlili celý růženec. Bylo to nekonečné
čekání na příchod Ježíška. Na večeři jsme
mívali čočkovou polévku, hruškovou
omáčku, prázdné koláče, štrúdl, perníčky.
Vánočky asi nebývaly, já si vzpomínám
jenom na štrúdl. Ozdoby jsme dělali
z papírů, třeba řetězy. A jako dárek jsme na
Vánoce dostávali bačkory, střevíce.
Tenkrát se také chodilo drát peří. Zpívalo
se u toho a vyprávělo. Když byly dodírky, byla připravena lepší večeře. Někdo hrál na harmoniku.
Postupně se domlouvalo, kam se půjde drát dál.
Jak jste se za dětských let bavili?
V zimě se hodně sáňkovalo. Když se páslo, tak jsme si jako děcka hráli a někdy jsme zapomněli, že máme
jít domů. Tenkrát nikdo neměl hodinky, řídili jsme se podle stínů na kamenech. Chodilo se pást na svoje
louky. Teprve až se sklidilo po otavách, páslo se všude. Často se stávalo, že si kluci hráli a krávy pak byly
jinde.
Mládež se také často scházela. Ta ovšem na peci „U křížku“. V peci se topilo a na ní se sušil len. Pec byla
na vyvýšeném místě a z ní bylo vidět po celém okolí.
Jaké tenkrát bylo oblečení?
Maminka měla šaty pod kolena, ale babička měla dlouhé šaty. Do kostela nosila dlouhou parádní sukni
a halenku. Během války a po ní byly poukázky na oblečení. Pokud se vyčerpalo na sváteční, tak nebylo
na všední. Hodně se také přešívalo. Všechny ženy chodily do kostela se šátkem – i svobodné. I mladé
ženy nosily tenkrát šaty a šátek na hlavě. Šátky byly třeba jednobarevné. Ty s ozdobným proužkem, tedy
parádní šátky, se nosily jen na slavnostní příležitosti.
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Jaké jste tenkrát mívali jídlo?
Chleba se pekl třeba jedenkrát za 14 dní. Pec byla na devět bochníků, v peci v síni se proto tenkrát
zatopilo devíti štípama. Až štípy shořely, smetli jsme to do rohu. To jsme dělali tak, že jsme si donesli
borové halouzky, uvázali jsme je na rahno a pěkně jsme to vymetli. U pece byla dírka, které se říkalo
studánka, protože pec byla při zemi. V ošatkách bylo vykynuté těsto, které se mylo vodou, aby na
povrchu nebyla mouka. Pak se těsto dalo na lopatě do pece, muselo se to podtrhnout, aby tam těsto
pěkně spadlo. Za dvě hodiny byl chleba upečený. Čerstvý chleba jsme si pomastili, posypali mákem,
osladili a jedli. Tenkrát jsme moc nejedli rohlíky, ty pro nás byly vzácnost.
Když jsme chleba mísili v díži, tak se těsto pěkně nevyškrabovalo. Dali jsme tam vlažnou vodu, kvasnice,
až vykynulo, přidali jsme mouku a chodili jsme to kopistí míchat. Zakryté kynulo, ráno bylo v pořádku a
dalo se na ošatky. V peci se pekly i bábovky, ty se dělaly jen kynuté. Hodně se pekly buchty – hlavně
šátečky a kynuté buchty.
Vzpomínám si, že nebyly klasické výslužky. Buchty se rozhazovaly přímo z bryček.
K večeři bývaly brambory a mléko nebo podmáslí. Často bývala praženice. To se upražila mouka
s trochou sádla, udělaly se drcky a my to zapíjeli podmáslím.
Jak to vlastně tenkrát bylo s prodejem potravin?
Máslo se prodávalo buď z máslenky, nebo jako šiška. My ho stloukali, někdy se říká vrtěli. Vajíčka se
vykupovala. Pan Doležal chodil po okolí a v krosně je pak nosil na zádech do Třebíče. Za utržené peníze
jsme kupovali cukr. Tenkrát bylo běžné, že k jídlu je třeba jen jedno vajíčko.
Obilí se vozilo do mlýna k Jirkasům, zpátky se vozila mouka. Cukr a kvasnice se kupovaly u Dvořáků ve
Střížově a jak už jsem říkala, rohlík byl vzácný. Stejně tak i salám. My ho občas mívali od sestřenice
z Náměště.
Jaký byl život během války?
Byly zakázány muziky, tak se tancovalo na louce. Na pouť muselo být povolení na zábavu. Po atentátu
na Heydricha chtěli Němci vypálit vše v okruhu 10 kilometrů od Dolních Vilémovic, tedy i nás. Ale prý nás
zachránil nějaký statkář, asi z Dolních Vilémovic. Za války drželi všichni při sobě. Při přechodu fronty se
hodně lidí schovávalo v lesích a ve mlýnech. Po jejím přechodu jeden německý tank zůstal stát u stodoly
na okraji obce. Ten byl následně odtažen ke křížku, aby od něj stodola nechytla. Původní stodolu jsme si
po čase přestavěli na obytný dům. Za obcí v části zvané Brda byla velká skála a tam jsme za války měli
schovanou mouku. Měli ji tam i sousedé Pavlíkovi. Po válce bylo stanoveno, kolik se může chovat drůbeže
a dobytka. Kvůli tomu chodily kontroly.
Jaká byla za tvého mládí práce na poli?
Selo se žito, nebyly stroje. Seklo se kosou a kladlo se to za sebou. Ženy obilí braly a dělaly povřísla a
snopy. Mlátilo se cepy, nejlépe ve dvou, museli mít rytmus. Kdyby byli tři, tak by se pomlátili. Otýpky
byly v maštali a dělala se povřísla. Když jich byla kopa, svázalo se dohromady. Žačkou se poseklo, dělaly
se hrsti, dávaly se na povřísla. Při vázání jsme si pomáhali dřevěným knutem.
Ještě se taky používaly mlátičky na koňský pohon. Poháněly se takzvaným keplem neboli žentourem, což
bylo takové zařízení tažené koňmi na rovném plácku. Uprostřed se točil stroj a vedl z něj řemen
k mlátičce.
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24. 7. 1939 v Lachově

ORBA
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Když se seklo obilí, začalo to šprutánkem, někdy se to nazývá jako prucárek. Byla to kořalka pro sekáče.
Když přišlo poledne, chlapi se najedli, dali si klobouky na obličej a prospali se, ženy zatím opatřily
dobytek a šlo se znovu sekat. S sebou měl každý konvičku kafe, dvě vajíčka a sádlo.
Jaká byla tehdy lékařská péče?
Doktor byl ve Vladislavi a léčil všechno. Ještě v roce 1948 porody spíše probíhaly doma. V roce 1953 už
byly více porody v nemocnici. Tenkrát nebyla zdravotní péče tak dostupná jako je dnes.

Hodně se toho změnilo a ráda na své mládí vzpomínám.
Za vzpomínky na dřívější časy děkuje Jarka Murínová (vnučka) a Lenka Hůlková

PRÁCE NA STROJÍCH – rodina Kotrbova (nyní Keilovi)
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Knihovna
Dovoluji si pozdravit všechny spoluobčany a zvlášť návštěvníky
obecní knihovny.
Obecní knihovna v Číměři je zaznamenána až v roce 1972, kdy byl
dostaven víceúčelový dům - č.p. 50. Zde bylo počítáno s malou
místností, se svým vchodem, jako autobusovou čekárnou. Nakonec
místnost svému účelu nesloužila, ale byla zde umístěna obecní
knihovna.

Jako knihovna pro číměřské děti sloužila Žákovská a učitelská knihovna ve Střížově, byla umístěna
v obecné škole v roce 1928 a čítala 59 svazků.

V obecní knihovně máme 1724 svazků knih. Vypůjčených knih pro dospělé je 433, vypůjčených pro
mládež je 44 (loni 107). Čtenářů zaregistrovaných je 60, z toho do 15ti let je jich 14.

Letos máme nové knihy darované našimi spoluobčany a za to jim děkuji, také nové knihy zakoupené
obecním úřadem.

Jak jste si všimli, klesl počet půjčených knih pro mládež do 15ti let. Co je toho příčinou? Toť záhada.
Máme pro ně vlastní knihy, beletrii i naučnou literaturu, ale také knihy vypůjčené z výměnného fondu
okresní knihovny.

Těším se, že se s Vámi budu opět vídat v naší knihovně.

K Vánočním svátkům i do nového roku Vám přeji
pevné zdraví a štěstí.

Knihovnice Jana Nevoralová
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ČČK Číměř
Vážení a milí čtenáři zpravodaje,
dovolte mi pár řádků k činnosti MS ČČK za letošní rok…

Rok 2015 jsme zahájili výroční členskou schůzí, kde převzaly ocenění za dlouholetou obětavou činnost
zakládající členky MS ČČK paní Anežka Zádorožná a paní Anežka Boučková. Ocenění předávala ředitelka
oblastního spolku ČČK paní Hana Fukalová a předseda výkonné rady Pavel Kostka.
Tímto přejeme paní Anežce Zádorožné a paní Anežce Boučkové k jejich životnímu jubileu jen to nejlepší
a hodně zdraví.
Společně s dobrovolnými hasiči jsme se zúčastnili tradičního masopustního průvodu. Dále jsme poslední
dubnový den – Svátek čarodějnic prožili v duchu her a soutěží, které byly jistě příjemným zpestřením
nejen pro naše děti.
Dětský den byl plný sluníčka, smíchu, her a dovádění za hojné účasti dětí i dospělých z Číměře a okolí.
Odměnou pro všechny byl krásně prožitý den, plný odměn .
Nejen pro upevnění našeho zdraví, ale také pro radost, jsme se setkali tento rok dvakrát na bowlingu.
V roce 2016 nás čeká příprava již tradiční číměřské poutě. Na páteční předpouťové zábavě nám zahraje
skupina Matador. V sobotu k tanci a poslechu hraje skupina Credit. Provázet stárky při průvodu obcí
bude třebíčská dechová hudba Horanka. V neděli podvečer nám zahraje skupina LOS VALOS. Tímto Vás
všechny srdečně zveme a těšíme se na Vás.
Vánoce se nezadržitelně blíží, dovolte mi tedy, abych Vám popřála za všechny
své spolupracovníky, ať jej strávíte v klidu, pohodě a radosti se svými
nejbližšími.
Topilová Marie
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Stolní tenis
Již tradičně jsem byl osloven, abych se pár slovy vyjádřil ke stavu stolního tenisu v Číměři. Na úvod bych
chtěl srdečně poděkovat všem sponzorům za pomoc s finančními prostředky na dresy a šortky. Jedná se
o tyto sponzory - obec Číměř, Nukleon, Potisk Palát, Okna&Company, Cukrářství Číměř - Taťána Slabá.
Všem děkujeme, z nových dresů máme velkou radost.
Stejně jako předešlé roky máme dvě družstva - SDH Číměř A a SDH Číměř B. Minulá sezóna pro nás byla
velice úspěšná, jelikož Číměř A postoupila z RP II. (regionálního přeboru) do RP I. Náš současný hlavní cíl
je udržet se v této soutěži. K tomu by nám měli pomoci navrátilec Lukáše Pavlík a také nový hráč Tomáš
Hošek.
Skupina B soutěží v RP IV. okresu Třebíč. Nachází se v polovině tabulky a je také obohacená o nové tváře.
Jedná se o hráče Davida Pavlíka, Václava Komínka ml., Luboše Nováčka a Dušana Murína staršího.
Věříme, že se nám v začínající nové sezóně bude dařit stejně jako v té minulé. Úspěchy našich družstev
můžete sledovat na internetu na stránce www.stis.ping-pong.cz. Celý tým sportovců stolního tenisu
Číměř Vás srdečně zve na již tradiční Vánoční turnaj pro registrované i neregistrované hráče, který se
koná dne 26. 12. 2015 ve společenském centrum Číměř. Zahájení turnaje pro neregistrované hráče se
plánuje od 15 hod., následně začne soutěž pro registrované.
Hráči stolního tenisu Číměř přejí všem občanům veselé prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v
novém roce.
Za stolní tenis
Dušan Murín
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SDH Číměř
Na letošní rok, rok 2015, jsme si naplánovali opět hodně úkolů. V časovém sledu Vás provedu činností
sboru v celém roce.
Již na prvním jednání výboru v lednu jsme se dohodli, že součástí letošní poutě by mělo být slavnostní
žehnání hasičského praporu. Tato záležitost, dá se říci, vyplynula již z předešlého období. Ale v době, kdy
jsme prapor dostali od obce, nebyli ještě k dispozici slavnostní uniformy, a tak se žehnání praporu
přesunulo na pozdější období. Protože jsme zakoupili počátkem roku i uniformy pro ženy, nic nestálo
v cestě slavnostní akt uskutečnit.
V únoru jsme se ucházeli o pořádání jednoho ze série závodů Osmacup. Je to závod PS 8, který je
pořadatelsky omezen, a to na 6 sborů. Pořadatelství pro rok 2015 získaly Prštice na Brněnsku.
14. února 2015 proběhl Masopustní průvod obcí a o týden později se děti zúčastnily štafety dvojic
v Moravských Budějovicích.
V březnu proběhla v Třebelovicích schůze okresního sdružení, za účasti 256 lidí.
Pro zajímavost trochu statistiky: Na okrese zjara působilo 200 sborů celkem ve 27 okrscích (my jsme
součástí okrsku číslo 20 a ten má 10 členů – sborů).
Struktura věková:
1156 členů

3-18 let

Z toho žen: 546 členek

3-18 let

1356 členů

18-26 let

446 členek

18-26 let

6847 členů

26+

989 členek

26+

Tzn., že celkem bylo na okrese Třebíč počátkem roku 9.359 členů, z toho 1.981 žen.
Za posledních pět let přibylo 238 členů. Ubyly dva sbory, a to Střítež a BOPO Borovina. V roce 2015 měl
ukončit svoji činnost SDH Horní Újezd. Na okrese je 95 družstev mladých hasičů a 5 družstev dorostu.
V březnu proběhla také první z brigád, a to vyklizení starého kulturáku. Před jeho plánovanou demolicí
bylo třeba převézt uskladněné věci do garáží v areálu ZD.
Ve stejný den proběhlo školení vedoucích mládeže v Moravských Budějovicích.
V dubnu jsme již aktivněji začali s přípravami na pořádání poutě a slavnostní žehnání. Ve druhé polovině
dubna byly na obecním úřadě dětem slavnostně předány nové dresy pro závodění. Měli jste možnost je
vidět na dětech při pochodu ke kapličce o pouti.
Koncem měsíce dubna jsme se jely pro inspiraci podívat na Svatý Hostýn k Bystřici pod Hostýnem, kde
každoročně probíhá hasičská pouť včetně žehnání praporů. Byly jsme překvapené z veliké účasti hasičů
ze všech konců naší republiky i z účasti zahraničních kolegů. Slavnostní mši sloužil arcibiskup Jan
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Graubner. Pouť probíhá každoročně, ta
letošní byla 22. v pořadí. Termín pro 23.
pouť hasičů v roce 2016 je stanoven na 30.
dubna. Tato slavnost je dobrým tipem pro
společný, případně individuální výlet.
V květnu se sešly v jeden den hned dvě
akce, a to elektrosběr a současně Čištění
břehů Dalešické přehrady. Rozdělili jsme se
na skupiny a šli do obou akcí. Protože se již
blížila pouť, průběžně jsme se snažili o její
přípravu, stejně tak i o přípravu slavnostního
žehnání praporu.
Červen byl organizačně náročný. Aby akt
slavnostního žehnání praporu proběhl důstojně, nacvičovali jsme společně pochod od obecního úřadu
ke kapličce a zpět. Domlouvali jsme scénář s hudebníky a panem farářem, zvali jsme hosty a přemýšleli,
na co jsme ještě zapomněli.
V pátek hrála skupina Matador.
Návštěvnost byla solidní a dobře se
bavili mladí i ti trošku starší účastníci.
V sobotu jsme měli pozvanou skupinu
Credit. Jak už je ale poslední dobou
skoro tradicí, těsně před začátkem
zábavy začalo pršet. Po asi hodině
čekání se bouřka přehnala a zábava
vypukla. Návštěvníky ale odradilo
nevlídné počasí a někteří z nich
možnost pobavit se, vzdali.
Po páteční a sobotní zábavě jsme
všichni čekali, jak dopadne žehnání
praporu. Jestli nám bude přát počasí, nepopleteme pochod nebo nás nezradí něco dalšího. Počasí nám
nakonec přálo tak, že nám bylo všem horko už od rána, a to nejen z nervozity. Vše proběhlo tak, jak jsme
si představovali a scénář žehnání byl naplněn. Součástí žehnání a mše byl i hudební doprovod skupiny
Horanka. Hudebníci nás doprovodili
při pochodu ke kapličce, zapojili se do
mše a následně s námi odpochodovali
zpět k obecnímu úřadu.
Odpoledne jsme se vydali na tradiční
„chození po vsi“. Přes úmorné vedro,
které ten den panovalo, jsme zdárně
obešli celou ves a kolem páté hodiny
odpolední jsme připochodovali do
areálu na hřiště, kde na nás již čekali
občané Číměře se svými hosty.
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Pouť probíhala po celý víkend a musím poděkovat všem organizátorům, členům a dobrovolníkům, že
věnovali spoustu svého volného času přípravě, průběhu a následně i úklidu.
O prázdninách jsme si všichni trochu odpočali a mysleli si, že říjnové, námi pořádané, hasičské závody
jsou ještě daleko.
Ale omyl, prázdniny utekly jako voda a již koncem srpna jsme začali s jejich přípravou. Zajistit pozvánky,
oslovit sponzory, objednat a zamluvit vše potřebné.
Současně jsme se již koncem prázdnin domlouvali na scénáři práce s dětmi – mladými hasiči. Schůzky
s dětmi probíhají každý pátek od 16. hodin v klubovně. Mohou se jich účastnit i „nehasiči“, protože se
věnujeme i jiným činnostem, nejen hasičině. I když, jak se zachovat při případném požáru nebo zranění
kamaráda, se hodí vědět všem dětem. Podařilo se nám získat od sponzora finanční příspěvek na práci
s dětmi. Mohli jsme tedy vybavit klubovnu magnetickou tabulí a nástěnkou. Pořídili jsme vybavení i na
venkovní tréninky, a to míče, švihadla, mety, kužele a překážky. O dovybavení klubovny věšáky, roletami
a nábytkem se postarala paní starostka Hůlková.
17. října 2015 proběhl na hřišti 5. ročník závodů „O pohár starostky SDH“. Zúčastnilo se jej 39 týmů.
Počasí nám ale v tomto období moc nepřálo, a to se podepsalo i na nižší účasti týmů. Stejně jako o pouti
se příprav zúčastnilo hodně členů i dobrovolníků. Jednoduší pro ně bylo tentokrát stavění stanů. Podařilo
se nám z výdělku z pouti zakoupit nový velký stan. Na jeho koupi se zčásti podílel i ČČK Číměř. Stejný stan
zakoupila i obec, proto při větších akcích budou všechny lavice pod střechou.
Měli jsme připraveno bohaté občerstvení – řízky, hranolky, guláš a nově i hamburgery.
Pro vítězné týmy jsme měli připraveny hodnotné ceny, pro všechny zúčastněné potom alespoň malou
pozornost. Účastníci odjížděli spokojeni a s tím, že se těší na příští ročník. Ten letošní byl rozšířen o
kategorii PS 8. Někteří závodníci nám navrhovali další alternativy rozšíření (obměny) na příští rok.

5. ročník O pohár starostky SDH Číměř 17. 10. 2015
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Listopad a prosinec byly již ve znamení svátků. V sobotu 5. prosince se uskutečnila Mikulášská nadílka
ve společenském centru. Děti si dodělaly keramické svícny, aby jim zdobily domovy na Vánoce. Nyní
pracují na nácviku vystoupení na lednovou výroční valnou hromadu.

Závěrem chci jménem výboru SDH Číměř poděkovat všem, kteří nám byli nápomocni při brigádách a
dalších akcích. Zvláštní poděkování za podporu a pomoc patří Obecnímu úřadu Číměř. Paní starostce
Lence Hůlkové a celému zastupitelstvu děkuji za spolupráci.

Vám všem přeji krásné prožití svátků Vánoc a vše nejlepší v novém roce 2016.
Jaroslava Murínová
starostka SDH Číměř

Sběr elektroodpadu
Sbor dobrovolných hasičů provedl v sobotu 23. května a opakovaně i 13. listopadu 2015 svoz vyřazených
elektrospotřebičů. Za předané elektrospotřebiče Vám SDH děkuje. Tento sběr bude probíhat každoročně
a o termínu Vás budeme vždy informovat. Nepotřebné elektrospotřebiče, které budete mít k vyřazení
během roku – mimo termín sběru – po domluvě odvezeme a uskladníme.
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Malí hasiči si sami vedou svoji kroniku
Zcela bez váhání mohu naše malé hasiče označit za chloubu naší krásné obce. Své povinnosti plní s
nadšením a zápalem pro hru, zároveň jsou ale velmi odpovědní při úkolech, které jsou na ně během
soutěží kladeny. Děti však pouze nesoutěží, ale také se učí mnoha dalším věcem a vytvářejí krásné
výrobky, jimiž si zdobí své domovy nebo i veřejné prostory.
Aby nebylo jejich úspěchů a činů zapomenuto, rozhodli jsme se vést kroniku. Kroniku, která mezi dětmi
pravidelně koluje tak, aby každé mohlo zaznamenat své myšlenky a radosti. Kroniku, která tu zůstane i
pro další generace. Kroniku, která bude navždy dokládat, jak statečné a šikovné děti vyrůstaly v naší obci.
Táňa Slabá
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Mladí hasiči míří do nové sezóny
V Číměři máme dvě dětská hasičská družstva. Jejich vedoucí je Veronika Topilová, ale protože se jí k
radosti nás všech narodilo miminko, nemohla dětem věnovat tolik času, kolik by si sama jistě přála. Od
října tohoto roku jsme si tedy rozdělily úkoly mezi starostku SDH Číměř Jaroslavou Murínovou a mě.
Vynasnažíme se, abychom Veronice co nejvíce pomohly a abychom děti dovedly na stupně vítězů.
Během roku se bohužel dostaly jen na tři závody v Moravských Budějovicích, Vladislavi a Kojatíně, a
protože nebyly znalé soutěžního prostředí, pokaždé se k jejich velké lítosti umístily mezi posledními. Ale
nevadí – všichni se učí chybami, i neúspěch nám něco dává pro naše další snažení, a tak věřím, že teď je
s paní Murínovou namotivujeme a že v příštím roce své výkony určitě zlepší.
Věřím tomu i proto, že s dětmi pracujeme i nyní v zimě, a já na každé schůzce zjišťuji, jak jsou šikovné a
bystré. Každý pátek odpoledne se totiž scházíme v klubovně, kde se neustále zlepšujeme v činnostech,
které s hasičskými soutěžemi úzce souvisejí. Trénujeme třeba topografické značky a vázaní uzlů, přičemž
nyní už znají 15 značek a dokážou uvázat tesařský uzel a plochou spojku. Začínáme také připravovat
scénář na výroční valnou hromadu SDH, která proběhne 9. ledna 2016.
Nesmíme zapomenout ani na školení první pomoci, které jsme si naplánovali na 26. února, kdy naše děti
budou školit dva členové Českého červeného kříže. Zdravověda je totiž jednou z disciplín na branném
cvičení, jehož se chceme s dětmi příští rok zúčastnit. Na jaře navíc plánujeme zkušební branný závod, a
to jen pro naše děti v Číměři, aby si vyzkoušely a naučily vše, co je třeba.
Ale aby děti nebyly příliš zaměřené jen na hasičskou činnost, pomáhá nám i paní učitelka Jana Čechová,
která s dětmi tvoří různé krásné výrobky. Každý malý hasič si tak už vyrobil keramický svícen, na Mikuláše
jsme připravovali právě Mikuláše, čerty a anděly ze zavařovacích sklenic a jindy zase linecké cukroví s
marmeládou. Na to si určitě vzpomenete také, děti ho totiž připravovaly speciálně pro vás, abyste ho
mohli ochutnat u vánočního stromu. I jeho rozsvěcení jsme pilně trénovali, stejně jako koledy a básničky
pro vystoupení na žehnání Betlému a rozsvěcení stromu.
Paní učitelce bych tímto chtěla moc poděkovat, je krásné, jak se dětem věnuje.
Táňa Slabá
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Malí hasiči nás reprezentují v nových dresech
Naši malí milí hasiči Číměř nás reprezentují, a tak jsme si je 23. dubna letošního roku pozvali na obecní
úřad. Vedení obce se totiž rozhodlo, že požární mládeži koupí hasičský dres, a to včetně kšiltovky. Dresy
stály celkem 12 666 Kč, pan Martin Česnek (zemní práce) přispěl na dresy dětem částkou 1000 Kč, 2000
Kč přispěla paní Táňa Slabá (cukrářská výroba) a stejnou částkou 2000 Kč přispěl i pan Petr Hůlka
(stavební činnost). Obec tedy zaplatila pouze 7.666 Kč.
Děti měly z nových dresů radost.
Nyní mají pěkný stejnokroj a
mohou
naši
obec
dobře
reprezentovat při účasti na
hasičských závodech. Tyto nové
dresy si děti oblékly také na
žehnání hasičského praporu, které
proběhlo o pouti 14. června 2015.
Lenka Hůlková
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Ženy hasičky aneb PĚT LET TRVAJÍCÍ RECESE
Ale v Číměři nejsou hasičsky aktivní jen děti, ale i ženy. Vlastně jsme se daly dohromady jen z recese,
chtěly jsme si to zkusit. Ale jak vidíte, začaly jsme závodit v roce 2011, takže trénujeme a objíždíme
závody už 5 let.
Máme hned dvě družstva, A a B, se kterými se účastníme soutěže Osmacup. Jde o turné čtyř osem,
přičemž výsledky se sčítají z pěti závodů a pak následuje celkové vyhlášení. Letos se turné rozrostlo ještě
o šestý pořádající sbor, jímž jsou Prštice.
Soutěžíme se starou „mašinou“ PS8 bez jakýchkoli úprav, přičemž náš „A“ tým se tento rok umístil na
čtvrtém místě a „béčko“ skončilo mimo vyhodnocení, protože se zúčastnilo jen dvou závodů z turné.
Nemohly mu tedy být započítány výsledky.
Našim ženám ale i tak patří velký dík, že se těchto akcí účastní. Není totiž vůbec lehké skloubit všechny
termíny soutěží, zvláště uvážíme-li, že závodnice mají rodiny, pracují a některé i směnují. Problémy
máme i při shánění řidiče naší Avie, které jsme musely řešit tak, že jsme skoro všechny závody objely
svými auty.
Věřím, že až se budou závody konat u nás, tak vás přijde co nejvíce a budete naše holky pořádně
povzbuzovat. Rozhodně si to zaslouží, jsou moc šikovné.
Snad nám elán ještě vydrží. A když ne, nemějte nám to za zlé, vždyť tahle legrace trvá už pět let .
Táňa Slabá

Výhry ze závodů
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Oblastní soutěž v Kojatíně 17. 5. 2015
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Odpady
Náklady vzniklé s komunálním odpadem, tříděným odpadem
a sběrnými dvory 2015
Komunální odpad – 107.638 Kč (vyvážení popelnic)
Tříděný odpad – 37.952 Kč (žluté, modré, bílé a zelené kontejnery)
od EKO-KOMu jsme za třídění odpadu dostali nazpět 20.228 Kč
Sběrné dvory 4.111 Kč (pouze za první ½ roku 2015, druhá polovina roku 2015 nám, bude vyúčtována
začátkem roku 2016).
V letních měsících jsme vytřídili více PVC odpadu a papíru než v předešlých letech, proto jsme od
společnosti AVE zdarma zapůjčili 2 kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery se již nevydaly ke
stodole pana Šimečka, proto jsme je přesunuli na nové stanoviště, a to před bývalou kancelář ZD.
Poplatek ve výši 450,-/osobu zůstává stejný i v roce
2016. Uhradit můžete opět hotově na obecním
úřadě, nebo převodem na účet ČSOB 259 329
972/0300 do 30. 4. 2016.
Lenka Hůlková

Ukládání bioodpadu ve Válově
Zřejmě všichni jste již využili možnosti ukládat ve Válově bioodpad. Je to dobře, protože ten do popelnic
nepatří. Jen prosím dbejte rozmístění drobného a většího bioodpadu.
Drobný bioodpad, jako je třeba shnilé ovoce či tráva, odkládejte u velkých kamenů blíže k obci. Naopak
větší bioodpad, jako jsou větve či stromky, ukládejte na hromadu dále od obce. Právě tato hromada bývá
později o čarodějnicích použita na vatru – a jak asi uznáte sami, shnilá jablka či mokrá tráva přece jen
těžko hoří . Děkujeme, že tento postup dodržujete.
Lenka Hůlková
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EKO-KOM, a.s.
Třídiči na Vysočině jsou aktivnější než v minulých letech
Množství vytříděného odpadu stoupá, počet obyvatel na jedno sběrné hnízdo klesá. Tak by se dal
definovat vývoj třídění odpadů v Kraji Vysočina. V mezikrajském srovnání si region vede velmi dobře. Za
rok 2014 každý z obyvatel Vysočiny vytřídil v průměru o sedm kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a
nápojových kartonů více než v předchozím roce, a to zajistilo Vysočině posun v žebříčku pořadí o sedm
příček nahoru.
Pomyslné pořadí krajů je sestaveno podle množství vytříděného odpadu v přepočtu na jednoho
obyvatele a rok. Vysočina si výrazně polepšila v porovnání vytříděného množství odpadů bez kovů – tedy
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. „Posunula se z pátého na, dokonce, druhé místo. V hodnocení
sběru s kovy si kraj polepšil z místa desátého až na třetí příčku,“ prozrazuje regionální manažerka
Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Jana Úšelová.
Zatímco v roce 2013 obyvatelé Vysočiny vytřídili v průměru 64,5 kilogramů plastu, papíru, nápojových
kartonů, skla a kovů na hlavu, o rok později to bylo už 71,8 kilogramů. Lépe třídili obyvatelé Vysočiny i
jiné komodity. Nejvíce stouplo množství papíru, a to o jeden a půl kilogramu na jednoho obyvatele. „V
druhém srovnání, ve kterém nezapočítáváme kovy, lidé na Vysočině vytřídili v roce 2013 v průměru 41,7
kilogramů odpadů, v roce 2014 to bylo o necelé dva kilogramy více. Vyšší výtěžnost už mají jen jiní sousedi
Kraje Vysočina, v Pardubickém kraji,“ přidává další čísla regionální manažerka Jana Úšelová.
Zajímavě se vyvíjel i počet sběrných nádob na Vysočině, který mezi lety 2013 a 2014 stoupl o 548 kusů
na celkových 17 975 nádob. Lidem slouží 4 929 tzv. sběrných hnízd, která zpravidla obsahují kontejnery
na papír, plast a
sklo.
Na
jedno
sběrné
hnízdo
připadalo
v roce
2014 v průměru 103
obyvatel, o čtyři
méně než v roce
předchozím.
Kraj
Vysočina má vůbec
nejhustší sběrnou síť
v České republice,
která
napříč
republikou čítá na
253 tisíc kontejnerů.
Postavit je vedle
sebe, vytvořily by
souvislou
řadu
z Ostravy až do
Prahy.
Kontakt: Šárka Nováková / tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., novakova@ekokom.cz, +420 602 186 205
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Vodárenská akciová společnost, a.s.
1/2015
Vážení zákazníci,
dostáváte dnes do rukou první číslo elektronického informačního materiálu VODÁ-RENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a.s. Chceme vám v něm několikrát do roka nejen přiblížit společnost, díky níž dostává-te
do Vašich obcí pitnou vodu a do přírody se vrací zase voda vyčištěná, ale rádi vám v něm budeme také
průběžně odpovídat na vaše dotazy, které nám zasíláte. Zároveň vám chceme přiblížit naše další služby.
Naše společnost je v České republice nej-větší ryze česká firma provozující vodohospodářskou
infrastrukturu. Jejími vlastníky jsou prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o. města a obce nebo
jejich svazky. Veškerý zisk tak zůstává v tuzemsku a je využit na obnovu vodohospodářské infrastruktury.
VAS dodává pitnou a čistí odpadní vodu pro více jak 540 tisíc obyvatel v téměř 700 obcích okresů Brnovenkov, Blansko a Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině zásobuje obyvatele pitnou vodou v okresech
Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Celkem VAS provozuje 7 % celé sítě České republiky. Její odborníci
zajišťují provoz více jak 70 úpraven vod a 120 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje tisíc
zaměstnanců. Obrat se pohybuje pod hranicí 2 mld. Kč, zisk tvoří 2,5 až 3% obratu.
Pevně věřím, že Vás naše informace budou zajímat a že nám případně napíšete, jaké otázky byste chtěli
zodpovědět příště.
Přeji příjemné čtení.

Ing. Jindřich Král, předseda představenstva

Jak je to s cenou vody?
Nedávný průzkum společnosti Focus mezi odběrateli vody ukázal, že se lidé stále více zajímají o to, proč
je voda drahá, za co vlastně vodárenské společnosti utrácejí peníze a také, proč se cena vody zvyšuje.
Rozhodli jsme se Vám proto co nejvíce přiblížit, jak tomu s cenou vody skutečně je.
Platba, kterou lidé odvádí vodárnám, se skládá ze dvou částí. Je to vodné, tedy částka za její jímání,
úpravu a přivedení do domácnosti. Druhou části je stočné, tedy odvedení znečištěné vody, její vyčištění
a vypuštění zpět do přírody.
Z peněz, které odběratelé za vodné a stočné zaplatí, má naše společnost minimální zisk (necelá 3%).
Největší část peněz je vrácena zpět do oprav a nových investic tak, aby vodovodní a kanalizační síť
nezastarávala a byla schopna pokrýt všechny požadavky odběratelů. Dalších 33% je vynakládáno na
provoz vodovodní a kanalizační sítě, elektřinu, chemikálie nebo pohonné hmoty. Nemalé částky pak
směřují také na zaplacení daní včetně poplatků za odběry podzemní i povrchové vody k úpravě. Málokdo
totiž ví, že za odběr vody platíme státu.
(Příště se dozvíte o kalkulaci ceny vody na rok 2016)
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Zeptali jste se nás…
Dobrý den, máme v obci nově postavenou čistírnu odpadních vod. Musím platit stočné, když mám septik?
Petr N.
Pokud máte v obci vybudovanou čistírnu odpadních vod, neměl byste již septik vůbec používat. Centrální
komunální čistírna odpadních vod je zařízením, které je technicky i ekonomicky náročné a pro efektivní
a spolehlivou funkci musí být zatíženo veškerou splaškovou odpadní vodou, která ve spádovém území
vzniká.
Po vybudování čistírny odpadních vod ve vaší obci je tedy z technických i ekologických důvodů nutné
odpojit veškerá provizorní zařízení sloužící k akumulaci a čištění odpadních vod - tedy domovní čistírny
odpadních vod, septiky, žumpy a je nutné se na kanalizaci napojit přímo. Vy-pouštět odpadní vody do
kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod přes septiky nebo domovní čistírny odpadních vod
zakazuje i legislativa, konkrétně zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu. Za nedodržení těchto podmínek může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Stejný zákon opravňuje příslušný obecní úřad uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci. I zde je možné
uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Ve vašem případě je tedy nutné přestat využívat septik a napojit Váš objekt na kanalizaci. Za vyčištění
vámi vyprodukovaných odpadních vod je vám potom účtováno stočné.
Mgr. Iva Šebková, vedoucí marketingů a komunikace
Máte na nás otázky z oblasti vodárenství? Pište nám na email: sebkova@vasgr.cz

Více o naší společnosti naleznete na: www.vodarenska.cz
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2/2015
Vážení zákazníci,
druhé číslo e-Kapky se věnuje cenám v jednotlivých regionech provozovaných VAS. Od doby, kdy města
a obce zahájily čerpání dotací z EU na vybudování nových čistíren a kanalizací nebo úpraven vody, je cena
za vodné a stočné víceméně předepsaná a kontrolovaná a provozovatel nemá na její výši přímý vliv. Další
připravovaná státní aktivita, které bude mít přímý dopad do cen je novela zákona č. 254/2001 Sb. (vodní
zákon), kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí. Pokud tato novela projde, výrazným
způsobem se zpřísní podmínky pro provozování vodovodů a kanalizací. V oblasti pitné vody se zvyšují
poplatky, které se odvádí státu za čerpání podzemních vod, a to z dnešních 2 korun za kubický metr
podzemní vody na konečných 6 korun. V oblasti čištěných vod se zpřísňují poplatky za objem
vypouštěných vyčištěných odpadních vod dokonce desetkrát. Další návrh, se kterým přichází
ministerstvo je zpřísnění kvality vyčištěné odpadní vody a zvýšení poplatků u vod nečištěných.
Platnost zákona je plánována od 1. 1. 2017. Pokud bude odsouhlasen v navržené formě, bude znamenat
postupné navýšení cen pro vodné a stočné až o 14 Kč/m bez možnosti toto navýšení jakkoliv provozně
ovlivnit. Naše společnost se snaží prostřednictvím Sdružení obcí vlastníků vodohospodářské
infrastruktury (SOVVI) podat připomínky k navrženému zákonu, ale jejich vypořádání lze jen stěží
předpokládat.
Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
3

Cena vody se zvýší. Nepatrně a ne všude.
Konec roku patří každoročně nejen k bilancování, ale také k náročným jednáním týkajícím se vývoje ceny
vody v jednotlivých regionech. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., na základě složitých kalkulací
a výpočtů vypracuje návrhy na vývoj ceny. Do těchto výpočtů vstupuje množství faktorů. Záleží na tom,
zda a kolik se v daném regionu investovalo, zda se na investicích podílely dotace Evropské unie, v jakém
stavu je tamní vodárenská infrastruktura či jak se vyvíjí poplatky, které souvisí s provozem vodovodů a
kanalizací - ceny za elektřinu, chemikálie nebo poplatky státu za odebíranou podzemní nebo povrchovou
vodu. O ceně vody pak definitivně rozhodnou svazky obcí.
A jaký je tedy očekávaný vývoj na rok 2016? V průměru o 12 korun
měsíčně zaplatí tříčlenná rodina za vodné a stočné v roce 2016 více
než tomu bylo letos. Zvýšení ceny vody činí pro naše odběratele v
průměru 2,1%. Za rok je to na osobu při průměrné spotřebě 70 litrů
denně zdražení asi 47 korun, tříčlenná rodina pak zaplatí ročně asi
o 150 korun více. Nemělo by se tedy jednat o zásadní zásah do
rodinných rozpočtů. Cena za vodné a stočné se přitom nezvýší
všude, respektuje například rapidní zdražení v předchozím období.

Cena celkem (bez DPH)

Zvýšení cen respektuje dotační pravidla, podle kterých cena musí
postupně růst tak, aby byla zajištěna obnova vodárenského
zařízení a nestalo se, že za několik let, když už nebude Evropská
unie dotovat stavby vodovodů, kanalizací, úpraven vod či čistíren
odpadních vod, nezbyly peníze na jejich opravy a rekonstrukce a
odběratelé zůstali bez dodávek vody. Dotace z Evropské unie ve
výši 10 miliard korun v posledních osmi letech přitom směřovaly do
všech námi provozovaných regionů.

Židlochovice 77,49 78,19 0,9%

- 67 -

2015 2016 Nárůst
Blansko

78,93 81,25 2,9%

Ivančice

80,00 80,00 0,0%

Šlapanicko* 77,36 77,9 0,7%
Tišnovsko

76,07 78,18 2,8%

Jihlava

76,28 76,28 0,0%

Třebíč

74,55 76,08 2,1%

Znojmo

72,47 76,00 4,9%

Žďár

78,17 80,53 3,0%

Průměr

76,25 77,87 2,1%

Zeptali jste se nás…
Zajímalo by mě, jak je to s kvalitou pitné vody, kterou dodáváte. Je nějak kontrolovaná a na jakých
místech? Daniel Ch.
Naše společnost nesleduje pouze jakost vody, která teče z vodovodního kohoutku u spotřebitele.
Provádí monitoring jakosti vody během celého jejího procesu - od odběru surové vody (podzemní,
povrchové) přes jednotlivé technologické stupně úpraven vody a během dopravy vody ke spotřebitelům
(v přivaděčích, vodojemech, čerpacích stanicích). Může totiž být kontaminován jak zdroj surové vody,
tak může dojít k sekundární degradaci jakosti vody v distribuční síti. Cílem laboratorního průběžného
sledování jakosti vody v různých úrovních výroby je postihnout možné změny tak, abychom na negativní
změnu mohli včas zareagovat a spotřebitel dostal vodu co nejvyšší kvality.
K prokazování jakosti vody u spotřebitele slouží především vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou jsou
stanoveny hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických
ukazatelů pitné vody u 63 ukazatelů. Minimální četnost prováděných odběrů a jejich rozsah je stanoven
dle počtu obyvatel v zásobované oblasti či objemu vody rozváděné v zásobené oblasti. Místa kontroly
jakosti vody jsou určena tak, aby reprezentovala jakost vody v dané zásobované oblasti. Četnosti a
termíny odběrů jsou voleny tak, aby byly podchyceny možné změny jakosti vody. Mimořádné odběry a
rozbory provádíme při kvalitativních změnách vody způsobených například vyššími vodními stavy,
v období sucha nebo v případě havárie.
Na základě trvalého sledování jakosti vody můžeme prohlásit, že pitná voda z vodovodu pro
veřejnou potřebu na území provozovaném VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., podstupuje
řadu kontrol v souladu s platnou legislativou a odpovídá požadovaným kritériím jakosti stanovených
platnými legislativními předpisy. Průběžné informace o kvalitě dodávané vody pro zásobované oblasti
jsou dostupné na internetových stránkách naší společnosti www.vodarenska.cz/kvalita-a-cena-vody.
Nezávislou kontrolu jakosti vody u spotřebitele provádí rovněž příslušné laboratoře Krajské hygienické
stanice.
Mgr. Iva Šebková, vedoucí marketingů a komunikace
Máte na nás otázky z oblasti vodárenství? Pište nám na email: sebkova@vasgr.cz

Více o naší společnosti naleznete na: www.vodarenska.cz
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Slovo hejtmana
Konec roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za uplynulým obdobím. Pro mne i k připomenutí, že
uzavírám sedmý rok, který jsem prožil ve funkci hejtmana. Jestliže se zamýšlím nad tím, co se za dobu
mé služby Vysočině (jak tu práci vnímám) povedlo, musím zdůraznit především, že vše je zásluhou i
celého týmu mých spolupracovníků. Nebylo a není mým úkolem být u všeho. Jako u každé politické
funkce jde o to vybudovat schopný tým a vést ho tím správným směrem. Jednotlivec nezmůže sám nic.
Jsem rád, že mám kolem sebe mnoho pracovitých lidí, díky kterým je náš kraj v mnoha oborech
uznávaným regionem. Je to zásluhou našeho týmu včetně starostů a zastupitelů i samotných občanů.
Díky tomu si mohu dovolit pracovat pro Vysočinu ze širšího záběru. Jako občan a hejtman i jako lékař
znám radosti, starosti a také potřeby obyvatel kraje. Jako poslanec mohu ve sněmovně i při jednáních
s ministry a dalšími úřady dosáhnout pro svůj kraj ještě více než jako hejtman. A skloubení těchto obou
rovin je velmi efektivní, i když náročné na čas a celkové pracovní nasazení.
Jedním z potěšení mé práce je poznávání pozoruhodných osobností, se kterými se setkávám. Letos jsme
už poosmé deset z nich odměnili medailemi Kraje Vysočina. Tyto osobnosti jsou součástí historie našeho
kraje, velmi si jich vážím. Připomenu alespoň dva z nich, kteří obdrželi nejvyšší ocenění – kamennou
medaili Kraje Vysočina. Radek Jaroš je jedním z nejuznávanějších světových horolezců. Jako dosud jediný
z českých lezců zdolal již všech 14 osmitisícových vrcholů světa. Zároveň je to skromný a férový člověk,
pevně ukotvený ve svém zázemí na Vysočině. Pavel Sukdolák patří k našim nejvýznamnějším grafikům
druhé poloviny 20. století. Je zosobněním introvertního umělce, který se sám příliš neprosazuje
a nechává za sebe hovořit hlavně vlastní tvorbu.
Právě teď začíná advent – doba předvánoční, jež je časem rozjímání, a očekávání příjemných setkání
celých rodin. Na to se těšíme. Už adventní období bylo v křesťanském světě vždy jakýmsi zklidněním,
přípravou na duchovní svátky. To je v osobním životě každého z nás potřebné. Kdekdo si stěžuje na
předvánoční shon, na nervozitu z blížících se Vánoc. Přitom je na nás, jaké si toto krásné a
neopakovatelné období předvánoční a vánoční uděláme. Myslím, že advent má svůj rozměr a smysl
nejen pro věřící.
Tento článek je můj poslední před Vánocemi, a tak bych rád popřál vám všem, abyste si tu sváteční
pohodu s rodinami a přáteli moc pěkně užili. A do nového roku 2016 přeji všem občanům Vysočiny hodně
zdraví a úspěchů v práci i v soukromém životě.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Pozvánky
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Závěr

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

25. ledna - Plánování dětského hřiště

14. února - Masopust

12. března - Jarní tvoření a zdobení kostela ve Střížově

30. dubna - Pálení čarodějnic

10. června - Keramika pro děti

14. června - Pouť

14. června - Žehnání praporu

23. října - Lampionový průvod

30. října - Robinson Jihlava – výlet dětí

5. prosince - Mikuláš

Veškeré fotografie jsou k vidění na www.cimer.cz – sekce galerie
a na Facebooku – Obec Číměř – oficiální.

Zpravodaj graficky ztvárnila Bc. Kateřina Čonková
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