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Vážení spoluobčané,
chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na zvládnutí situace v době nouzového stavu země.
Všem těm, kteří musí do zaměstnání a musí se podílet na
základním chodu státu. Všem od zdravotnického personálu, složek Integrovaného záchranného systému až po
prodavačky v otevřených prodejnách.
Chtěl bych poděkovat občanům naší obce za disciplinovanost a odpovědnost, se kterou přistoupili k bezpečnostním a zdravotním opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru – čínské chřipky.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří pro
naši obec šijí roušky, abychom je dále mohli poskytovat
všem, kdož o ně požádají. Děkuji všem, kdož nám nezištně nabízíte svou pomoc.
Naši dobrovolní hasiči jsou svou záslužnou, kvalitní
a dlouhodobě odváděnou prací neodmyslitelnou součástí regionálního záchranného systému. Velký kus práce
odvedl místní sbor při odstraňování popadaných stromů
po orkánu Sabina a jejich včasné zásahy při požárech
zachraňují nejen přírodu, ale hlavně životy lidí a jejich
majetek. Vážím se jejich práce.
Přeji Vám mnoho trpělivosti a hodně zdraví v následujícím období.
Radek Kněžínek
starosta obce

ZPRÁVA STAROSTY KE KORONAVIRU COVID-19

V souvislosti s pandemií koronaviru odborníci doporučují zejména
seniorům maximální omezení sociálních kontaktů a to včetně nákupů, neakutních návštěv lékaře apod.
Dále se může stát, že se někdo z vás
ocitne v nařízené karanténě. Z to-
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hoto důvodu jsme se rozhodli nabídnout vám pomoc při zásobování
s potravinami a léky.
Pokud budete potřebovat nakoupit základní potraviny, nutnou
drogerii nebo vyzvednout či koupit
léky, můžete nás kontaktovat:
- telefonicky na obecní úřad tel. 384
388 808 nebo přímo na starostu
obce na tel. 725 876 791
- mailem: starosta@obeccimer.cz,
info@obeccimer.cz
V případě nutnosti vyzvednutí léků na lékařský předpis můžete
starostovi obce zaslat e-recept, který
jste obdrželi od lékaře na výše uvedený mobilní telefon. Můžete také požádat telefonicky svého ošetřujícího
lékaře, aby zaslal e-recept přímo na
mobilní telefon starosty. Léky vám
vyzvedneme a dovezeme.
Obecní úřad má dále k dispozici
bavlněné roušky od šikovných dob-

rovolnic a desinfekci Anti-Covid
vhodnou do rozprašovačů. Zásoby
se nám daří průběžně doplňovat.
V případě potřeby nám zavolejte
na výše uvedená čísla a my Vám potřebné dovezeme. Roušky i desinfekci poskytujeme zdarma.
Nechceme v žádném případě přispívat k šíření zbytečných obav či
paniky, které nejsou na místě. Většina onemocnění má lehký průběh
a nejsme zatím v ohrožené oblasti.
Sledujte proto zpravodajství veřejnoprávních médií - Česká televize
a Český rozhlas. Důležité informace také zveřejňujeme na webových
stránkách obce www.obeccimer.cz,
obecních vývěskách a obecním rozhlasem.
Dbejte prosím pokynů orgánů
státní správy a buďte ohleduplní nejen k sobě, ale i svému okolí.
Radek Kněžínek - starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Zkrácený zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Číměř konaného dne 4. 3. 2020
Z celkového počtu 13 zastupitelů bylo přítomno 12 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 7 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Radek Kněžínek (starosta obce),
Jaroslav Janata (místostarosta), Václav Votava, Miroslav Kaiseršot, Jan Kandl, Jaroslav Běhoun, Jiří Kroupa, Petr Dubenský a Stanislav Šalanda, Mgr. Marika Hauserová, Irena Molová, Zdeněk Kněžínek
Nepřítomný zastupitel: David Hašek – omluven
Program:
1. Kontrola usnesení z poslední schůze
2. Příprava rozpočtu pro rok 2020
3. Různé
4. Žádosti občanů
5. Diskuze a závěr
1. Zahájení, kontrola usnesení z poslední schůze
Schválení, popř. doplnění programu
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Jen zastupitel pan Běhoun doplnil, že mají k dispozici
zprávu o momentální situaci v Kamenolomu Číměř s. r. o./
samostatný článek
Starosta obce shrnul jednotlivá usnesení z poslední schůze
a informoval zastupitele, k jakým změnám od minulého zasedání došlo. Jaké body se přesunuly do dnešního zastupitelstva a na které přijde v průběhu zasedání řada. Jedná se
především o žádosti občanů, kdy byly vyvěšeny záměry.
2. Příprava rozpočtu pro rok 2020
Pan starosta začal postupně seznamovat zastupitele a přítomné občany s plánovanými akcemi a také plány, se kterými by se mělo při přípravě plánovaného rozpočtu počítat.
Vyzval zároveň zastupitele, aby se ještě do příští schůze zamysleli nad možnými akcemi, které by byly v obci potřeba
tento rok provést. Do příští schůze slíbil předložit komplexní
návrh rozpočtu. Nyní je zde výčet akcí, které by se měly v
letošním roce objevit.
• lesnická technika (cca 2.000.000, - Kč)
• prostor před požární zbrojnicí (800.000, - Kč)
• zastávky v Číměři
• sběrný dvůr – střecha, kontejnery
• územní plán (310.000, - Kč)
• rybník Sedlo (500.000, - Kč)
• rybník Lhota (1.100.000, - Kč)
• projektová dokumentace ČOV
• projektová dokumentace rezervoár Nová Ves
• vodoinstalace MŠ Číměř
• varhany Sedlo kaple – oprava
• likvidace odpadu (navýšit celkovou sumu oproti
loňskému roku)
• příspěvky na domácí vrty a čističky odpadních vod
• kontejnery na ISUZU
• příspěvek hasiči
• příspěvek fotbalisti
• příspěvek MŠ Číměř
• nebytové prostory
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V rámci tvoření rozpočtu na rok 2020 zastupitel Miroslav
Kaiseršot přečetl všem přítomným zprávu o hospodaření
TJ Sokol. Další informace ohledně spotřeby elektrické energie a plynu doplnila paní Sliacká. Diskutovalo se o příspěvku, který by se měl pohybovat přibližně jako na rok 2019.
Dále se slova ujal pan starosta, který přečetl zprávu pana ing.
Jana Špuláka o hospodaření v lesích za rok 2019/samostatný článek. Touto zprávou byl uzavřen druhý bod zasedání.
Pan starosta vyzval ještě jednou přítomné zastupitele, aby
se znovu zamysleli nad akcemi, které by v tomto roce bylo
nutno naplánovat nebo uskutečnit. Návrh rozpočtu bude
přednesen na příštím zasedání zastupitelstva obce, které by
mělo proběhnou přibližně na konci března.
3. Různé
A. Pan starosta předložil zastupitelům žádost o povolení
průjezdu pro Radouň Motorsport. Jedná se o povolení průjezdu soutěžních vozidel v rámci konání automobilového
závodu Radouňská rallye 2020. Jedná se o pátek dne 26. 6.
2020 – 2 průjezdy, v časech od 18.00 – 1:00 hod. Pro naši obec
a přilehlé vesnice se to týká pouze vesnice Dobrá Voda. Pan
starosta vyvěsil před konáním akce ve vesnici Dobrá Voda
informace týkající se závodů s tím, že případné otázky nebo
námitky mohou občané uplatnit přímo na obecním úřadě
nebo na zasedání zastupitelstva. Žádné připomínky se k rukám starosty nedostaly. Došlo k menší diskusi mezi přítomnými občany a zastupiteli. K některým otázkám se vyjádřil
i přítomný pan Roman Maryška, jeden z organizátorů Radouňské rallye 2020.
Hlasování o souhlasu s průjezdem Radouňské rallye:
Pro: 7
Proti: 2		 Zdržel se: 3
B. Pan starosta seznámil zastupitele s potřebou revokace
usnesení, které bylo přijato na jednom z předchozích zasedání zastupitelstva obce. Jedná se o pronájem pozemků,
které byly pronajaty již v minulosti, a tudíž se nemohly dát
do pronájmu dále.
Hlasování o revokaci usnesení:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
C. Pan starosta seznámil zastupitele a přítomné občany
s kontrolou, která proběhla na obecním úřadě na začátku
roku a týkala se skartace, kartotéky a archivu. Je potřeba
schválit nový skartační řád, který byl nově sepsán a zkonzultován s erudovanými pracovníky Státního okresního archivu
Jindřichův Hradec. Pan starosta přečetl a dal k nahlédnutí
skartační řád obce Číměř a je potřeba ho schválit. Skartační
řád je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování o schválení skartačního řádu:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
D. Dále pan starosta seznámil zastupitele s již dříve plánovanou směnou pozemků mezi obcí Číměř a Jihočeským
krajem. Již v minulosti byl projednán tento záměr a nyní by
mělo dojít k vlastní směně.) Z důvodu nesouladu skutečného stavu a stavu v katastru nemovitostí navrhl Jihočeský kraj
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geometrické zaměření skutečného stavu a směnu pozemků
na návsi v Bílé. Součástí navrhované směny je i převod nově
geometricky oddělených malých pozemků kolem opravených křížů na rozcestí v Sedle, na rozcestí hl. silnice a odbočky na Hradiště a u Farského lesa do vlastnictví Obce.
Hlasování o směně pozemku mezi obcí Číměř a Jihočeským krajem:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
E. V souvislosti se směnami pozemků přečetl pan starosta
další záměr směny pozemků. Z důvodu plánované výstavby polní cesty Státním pozemkovým úřadem je třeba směnit
s panem Pavlem Šablaturou a paní Helenou Kroupovou
pozemky v úseku, kde v katastrovaném průběhu cesty překáží sloup elektrického vedení. Směna již byla předjednána
a byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy dne 24. 7. 2017. Byl promítnut plánek s dotčenými pozemky a vysvětlena situace.
Hlasování o směně pozemků obec Číměř – pan Šablatura,
paní Kroupová:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
F. Další směna, se kterou pan starosta seznámil zastupitele
a veřejnost se týká pozemků, které by obec Číměř měla směnit s Lesy ČR a ke které byl zapotřebí souhlas Ministerstva
zemědělství. Ministerstvo zemědělství udělilo souhlas se
směnou pozemků s Lesy České republiky s. p., lesní správou
Jindřichův Hradec. Záměr směny schválilo zastupitelstvo
Obce Číměř 26.2.2019.
Hlasování o směně pozemků s Lesy ČR:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
G. Další bod se týká uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena „Lhota, kaple – Obec Číměř – kabel NN“ pro společnost E-ON. Již v minulosti byla schválena smlouva budoucí
o smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Lhota u Sedla
– kaple.
Hlasování o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena
v k. ú. Lhota u Sedla:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
H. Další uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene prezentoval pan starosta. Tentokrát se týká akce „Sedlo, Háva
– kabel NN“. I tato budoucí smlouva o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene byla již dříve projednána zastupitelstvem.
Hlasování o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena
– k.ú. Sedlo u Číměře:
Pro: 12
Proti: 0 		 Zdržel se: 0
I. Pan starosta přečetl žádost o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Sedlo, Pustina
– kabel NN“. Ukázal přiloženou mapku a vysvětlil situaci.
Hlasování o uzavření budoucí smlouvy v k. ú. Sedlo u Číměře:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
J. Pan starosta seznámil přítomné zastupitele a občany se situací kolem nákupu Lesnické techniky – traktoru. Tento záměr projednalo zastupitelstvo obce v říjnu minulého roku.
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Obci byla přislíbena dotace na pořízení lesnické techniky.
Ze 6 nabídek na traktor a příslušenství, které na obecní úřad
přišly, byla vybrána nabídka s nejnižší cenou od společnosti Y-CZ s. r. o. Starosta oznámil podepsání smlouvy s danou
společností.
K. Pan starosta přečetl zastupitelům nabídku servisní smlouvu o údržbě SDZ se společností PasProRea s. r. o., která již
v minulosti zpracovávala pro obec Číměř pasport komunikací a realizovala svislé dopravní značení na místních a účelových komunikací. Smlouva se týká provádění pravidelného
servisu a údržby stávajícího značení. Pan starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k možnému uzavření této smlouvy.
Hlasování o uzavření smlouvy se společností:
PasProRea s. r. o.:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
L. Pan starosta přednesl zastupitelům žádost týmu AE MTK
Jindřichův Hradec z. s. pod vedením paní Moniky Tržilové
o finanční dar, který by byl využit na pořádání závodu Českého svazu aerobiku FISAF.CZ ve Sportovním aerobiku
a Fitness ve II. a III. výkonnostní třídě v Jindřichově Hradci
ve dnech 23. 5 – 24. 5. 2020. Tým AE MTK působí v Jindřichově Hradci, ale navštěvují ho i děti, které jsou občany obce Číměř. Děti z aerobiku pravidelně zpestřují svými vystoupeními i každoroční besedu s důchodci, pořádanou obcí Číměř.
Zastupitelé se po krátké diskusi shodli na příspěvku ve výši
10.000, - Kč.
Hlasování o příspěvku pro AE MTK J. Hradec:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
M. Další žádost o poskytnutí individuální finanční dotace
je od pana Bohumila Pidrmana, který provozuje pojízdnou
prodejnu. Tuto prodejnu využívají hlavně obyvatelé v Dobré
Vodě a Potočné. Jako každý rok žádá pan Pidrman o příspěvek 3.000, - Kč.
Hlasování o poskytnutí dotace – p. Pidrman:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
N. Pan starosta přečetl žádost o poskytnutí dotace pro provoz služby Jihočeský streetwork PREVENT, která se na území
regionu, v kterém se nachází i naše obce, podílí na realizaci
protidrogové politiky. K této problematice se vyjádřila zastupitelka paní Marika Hauserová, která je zároveň ředitelkou
MŠ a ZŠ v Nové Bystřici. Je dobré tyto peníze věnovat. Jde
o záslužnou a potřebnou činnost, kterou s velkou pravděpodobností využijí nebo budou využívat i občané naší obce.
Požadovaná částka, o kterou je žádáno je 4.586, - Kč. (v závislosti na počtu obyvatel), výpočet je uveden v žádosti.
Hlasování o přidělení dotace – Prevent 99 z. ú.:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se:0
O. Poslední žádost o finanční spolupráci byla předložena
cyklistickým klubem v Jindřichově Hradci. Klub žádá o finanční částku 20.000, - Kč, za kterou bude v obci Číměř uspořádána I. etapa závodu RBB Tour, a to v pátek 8. 5. 2020. Již v
minulém roce se konala v místě jedna etapa a setkalo se to
s úspěchem. Pan starosta provedl již před zasedáním zastupitelstva malý průzkum, kdy oslovil všechny zastupitele
s tímto záměrem.
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Hlasování o poskytnutí částky pro cyklistický klub:
Pro: 11
Proti: 0		 Zdržel se: 1

Hlasování o zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1147:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0

P. Posledním bodem v kategorii různé je usnesení, které poslala Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec. Týká se
odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu podvod
podle § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Pan starosta
vysvětlil, že se jedná o trestní oznámení podané na společnost IWWA s. r. o., která měla pro obec Číměř zajistit dotace
z Evropské unie na výstavbu kulturního domu v Číměři. Starosta obce vysvětlil přítomným obsah usnesení včetně právního stavu a možnostech, jakými se může oznámení vyvíjet.

C. Jako další bod přečetl pan starosta žádost pana Jiřího Iry,
Číměř 70 o pronájem pozemků p. č. 430/13 – vodní plocha
o výměře 1341 m2 a p. č. 367 – ostatní plocha o výměře 385
m2, oba v k. ú. Potočná u Číměře. Jedná se o dva rybníky, které by si rád pan Ira pronajal. Rodina má již v pronájmu jeden
rybník v Potočné, o který se vzorně stará. Vyjádřila se zastupitelka Marika Hauserová, která bydlí v Potočné. Nevidí žádný problém, proč by neměl být zveřejněn záměr pronájmu.
Zastupitelstvo bude hlasovat.
Hlasování o zveřejnění pronájmu pozemků:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0

4. Žádosti občanů
A. Starosta přečetl žádost paní Jany Vyhnánkové, bytem Číměř 18, Číměř 378 32, o pronájem pozemku p. č. 29/2, o výměře 274 m2 v k. ú. Číměř. Jedná se o zahradu, kterou již paní
Vyhnánková měla nyní v pronájmu. Na minulém zasedání
byl schválen záměr pronájmu, nyní se bude schvalovat.
Hlasování o pronájmu zahrady:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
B. Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí paní Podolské, bytem Číměř 33, Číměř 378 32 o pronájem část pozemku p. č. 3906 o celkové rozloze cca 267 m2. Na minulých zasedáních zastupitelstva byl již zveřejněn záměr prodeje, kdy
rodina se poté rozhodla, že by si raději pozemek pronajala.
Jedná se o pronájem „trojúhelníku“ pozemku, který rodina
již delší dobu využívá a má ji oplocenou.
Hlasování o zveřejnění záměru pronájmu části pozemku:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
C. Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí pan Marka Hockeho, bytem Mlýnská 966/II , 379 01 Třeboň, o prodej pozemku p. č. 2230 – 1981 m2 – trvalý travní porost –
v k. ú. Lhota u Sedla a žádostí o pronájem pozemku p. č. 2253
– 5662 m2 – trvalý travní porost – v k. ú. Lhota u Sedla. Pan
Hocke byl přítomen na zasedání zastupitelstva a vysvětlil zastupitelům své záměry. Jako již v minulosti byli zastupitelé
jednotní ohledně otázky prodeje pozemků obce a rozhodli
se výše jmenovaný pozemek neprodat. K žádosti o pronájem
pozemku souhlasili se zveřejněním záměru.
Hlasování o prodej pozemku p. č. 2230:
Pro: 0
Proti: 12		 Zdržel se: 0
Hlasování o zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č.
2253:
Pro: 12
Proti: 0		 Zdržel se: 0
D. Pan starosta přečetl žádost pana Jiřího Bednáře, bytem
Nová Ves 4, 378 02 Číměř o koupi pozemku p. č. 1147 v k. ú.
Nová Ves u Sedla o výměře 391 m2. Tento pozemek sousední
s pozemkem, jehož je vlastníkem. Uvedený pozemek dlouhé
roky udržuje sečením a odklízením trávy. Pozemek ještě dále
sousedí s jiným pozemkem, kterého je vlastník sousedka
žadatele. Ta souhlasí s prodejem víše uvedeného pozemku
p. č. 1147 do jeho vlastnictví. Je promítnuta přiložená mapka
a je vysvětlena situace. Zastupitelé souhlasí se zveřejněním
záměru prodeje.
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D. Pan starosta předložil zastupitelům poslední žádost manželů Holmeisterových ze Lhoty 11, kteří žádají o odkoupení
obecního pozemku p. č. 273/4 o výměře 149 m2 v k. ú. Lhota
u Sedla. Jedná se o zahradu, která byla údajně v minulosti
přidělena k domu. V současné době je i oplocena a rodina ji
používá po mnoho let jako svůj pozemek. Zastupitelé souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji pozemku.
Hlasování o zveřejnění záměru prodeje:
Pro: 11
Proti: 0		 Zdržel se: 0
5. Diskuse a závěr
Pan starosta navázal na předchozí bod a vyzval přítomné zastupitele a veřejnost k další možné diskusi a otázkám. Otevřel téma domácích čističek odpadních vod. Zastupitelé by
měli připravit pravidla, podle kterých by obec mohla přidělovat individuální příspěvek na pořízení čističek tam, kde se
nelze připojit na kanalizaci. Jednalo by se o částku, která by
byla pro všechny stejná a zastupitelstvo by každý rok uvolnilo určitou výši prostředků, která by mohla být rozdělena
mezi žadatele. Stejně by mohli dostat příspěvek i občané,
kteří se rozhodnou pro vlastní vrt či studnu, pokud nemají
možnost se připojit na veřejný vodovod. Starosta tímto bodem reagoval na současnou situaci čištění odpadních vod,
na rozšíření kapacity ČOV Číměř a na situaci na okolních
vesnicích, kde není obecní kanalizace k dispozici. Rozpoutala se diskuze ohledně čističek a příspěvků. Starostou byla
také vysvětlena problematika dotací od státu na domácí
ČOV/samostatný článek.
Zastupitelstvo poté vyslechlo zprávu ze zasedání kontrolního výboru, které se konalo dne 13. ledna 2020. Zastupitelstvo obce tuto zprávu bere na vědomí.
Starosta dále informoval občany a zastupitele o předběžném
návrhu a realizace opravy autobusových zastávek v Číměři.
Promítl všem přítomným předběžný návrh – nákres, jak by
to mělo vypadat / foto – zpravodaj.
Dále informoval zastupitele, že by se měl nechat zpracovat projekt na rekonstrukci sanitárních zařízení ve školce.
V současné době je zcela nevyhovující a nebyly provedeny
žádné úpravy od původního stavu.
Dále se ještě chvíli diskutovalo o již zmíněních bodech.
Další zasedání zastupitelstva obce by se mělo konat na konci
března roku 2020, kdy hlavním bodem programu bude návrh rozpočtu obce Číměř.

4

OBECNÍ KALEIDOSKOP
Kamenolom Číměř

Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2019
V roce 2019 bylo vytěženo celkem
1838,34 m3 dříví, z toho bylo 769,55 m3
kůrovcového dříví, ostatní nahodilá
těžba (polomy, souše) činila 349,45 m3.
Zbylé množství 311,72 m3 bylo prodáno místním občanům formou samovýroby.
Těžbou vznikly nové holiny na ploše
1,55 ha, přírůstek holiny nezdarem činil
0,92 ha. První zalesnění bylo provedeno
na ploše 2,20 ha, opakované zalesnění
na ploše 0,92 ha, plocha přirozené obnovy činila 0,59 ha. Aktuální stav bilance holin k 31. 12. 2019 je 0,84 ha.
Výchova mladých porostů do věku
40 let (prořezávky, probírky) byla provedena na ploše 33,88 ha.
Stále přetrvává oslabení lesních porostů přetrvávajícím srážkovým deficitem z minulých let, velkou hrozbou
je nadále rozsáhlá kůrovcová kalamita, která již postoupila k východnímu okraji obecních lesů. Vzhledem
ke značnému nadbytku dříví došlo ke
zhroucení trhu se dřívím a ke stavu,
kdy příjem za dříví nepokrývá náklady
na těžbu, proto byly již z počátku roku
úmyslné těžby zastaveny a prováděla
se pouze těžba nahodilá.
Aktuální odhad výše polomů z února letošního roku je cca 500 m3, poškozené stromy budou zpracovány z větší
části do konce března.
ing. Jan Špulák, obecní lesní
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V květnu 2019 obec Číměř odkoupila
od Ing. Pavla Dyby padesátiprocentní
podíl ve společnosti PETRA – Lom Číměř s.r.o a do funkce jednatele společnosti byl zastupitelstvem obce Číměř
schválen Jaroslav Běhoun. V polovině
měsíce července 2019 proběhla změna názvu společnosti na Kamenolom
Číměř s.r.o a druhým jednatelem společnosti byl schválen Zdeněk Kněžínek.
Rovněž v červenci 2019 byly spuštěny webové stránky kamenolomu. Novým závodním lomu se od 1. 8. 2009
stal pan ing. Oldřich Štěch, který ve
funkci nahradil pana ing. Pavla Dybu.
V současné době je učiněna poptávka
na vrtací a trhací práce včetně sekundárního rozpojování u několika firem
z důvodů, že jsme obdrželi výpověď ze
smlouvy od firmy Austin Powder Service CZ, s.r.o, která do současné doby
provádí vrtací a trhací práce a to z důvodů zvýšení cen za provedené práce.

V případě, že budeme souhlasit s navrhovanými cenami společnosti Austin
Powder Service CZ, s. r.o bude smlouva
opět podepsána.
Bohužel se musí konstatovat, že
v roce 2019 bylo prodáno 53.500 tun
kamene, což je z dlouhodobého hlediska jeden z nejhorších roků, co se prodeje kamene týká.
Od ledna 2020 došlo k plánovanému
navýšení mezd zaměstnanců kamenolomu. Dále od ledna do března 2020
byla odstávka v kamenolomu a to z důvodů pravidelné roční údržby zařízení.
Na závěr něco pozitivního. V únoru
2020 jsme získali zakázku na dodávku kameniva na opravu ul. Václavská
v Jindřichově Hradci, kterou provádí
společnost Jindřichohradecké montáže s.r.o. Jedná se o cca 4,5 tisíc tun kameniva. Doufejme, že rok 2020 bude,
co se prodeje kameniva týká, lepším
a výsledkově pozitivnějším.
Jaroslav Běhoun, jednatel lomu

duben 2020

OBECNÍ KALEIDOSKOP

Jílování studny v Potočné

Zabránění vtékání povrchových vod a tím i zlepšení kvality pitné vody v Potočné bylo hlavním cílem únorové akce. Zatímco
jedna ze dvou Potočenských studen byla kvalitně utěsněna v minulosti, druhá přišla na řadu nyní. Odtěžili jsme zeminu od
pláště studny, utěsnili spáry v horní části studny a vnější plášť byl obsypán a zhutněn jílem.

Odbahnění rybníka v Potočné

Silná vrstva bahna v návesním rybníce v Potočné si vyžádala akci těžké techniky. Během tří dnů se nám podařilo naplavený
sediment odstranit.
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Zastávky

Fádní, nudné, studené, smutné,
šedivé… Tak by se daly nazvat
dříve zastávky ve Lhotě a v Sedle.
První došla trpělivost mladičké
Magdaleně Hrdinkové ze Lhoty.
Se souhlasem obce se rozhodla
zastávku oživit a „rozsvítit“ květinami. Tím pravděpodobně inspirovala paní Hanku Ližanovou
v Sedle. Ta zastávku vyzdobila ve
stylu pohádkového statku. Vnitřek pak vybavila policemi na
knihy k volnému půjčování či
směňovaní. V těchto dnech slouží
i jako místo, kde je možné vyzvednout bavlněnou roušku.
Současně máme v plánu zrenovovat obě autobusové čekárny
v Číměři.
Jak se Vám zastávky líbí?
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Vodné a stočné pro rok 2020
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání v závěru loňského roku schválilo navýšení ceny vodného
z 11 Kč na 15 Kč/m3 pro fyzické osoby a ze 13 Kč na 17 Kč/m3 pro právnické osoby. Stočné se navyšuje o 1 Kč na
22 Kč/m3.
Proč došlo k takovému navýšení?
Dle dříve schválených parametrů příjmů z vodného a stočné v souvislosti z realizací dotačního programu měla být pro tento rok cena za vodné již
19 Kč. Vzhledem k tomu, že obec dříve nenavyšovala vodné alespoň o inflaci, došlo k tak velkému rozdílu mezi
skutečností a přijatými závaznými parametry. Zastupitelé se proto rozhodli, že nebudou navyšovat vodné skokově o 8 Kč, ale navýšení rozdělí do dvou let,
aby občané nepocítili opatření tak razantně. Cena
stočného je v souladu s přijatými parametry
a navyšovala se pouze o korunu, což pokrývá
inflaci. Nájemné za vodoměr činí stále 120 Kč.
Stále platí, že naše ceny jsou jedny z nejnižších v České republice.
Kolik nás vlastně stojí pitná voda
a čištění odpadních vod?
Náklady jsou tvořeny mnoha položkami. Mezi ty největší patří elektřina, likvidace kalů, mzdové náklady včetně povinných
odvodů, opravy a údržba, pravidelné rozbory pitné vody a vypouštěných odpadních vod
a telekomunikační služby. Celkové náklady činily
v loňském roce 626 377 korun.
Příjmy tvoří zaplacené vodné a stočné a nájmy z vodoměrů. V loňském roce dosáhly tyto příjmy 624 794 korun.

Z výše uvedených čísel je zřejmé, že příjmy nedosahují
ani výši vynaložených nákladů. Navíc je provozovatel vodovodů a kanalizací ze zákona povinnen tvořit fond na
jeho obnovu. Je to logické. Vodovody i kanalizace stárnou, včetně požívaných technologií, a časem potřebují výměnu, která by neměla zatěžovat rozpočet obce.
Tento fond dosud tvořen na Číměřsku nebyl a tak
veškerá obnova a rozvoj této infrastruktury jde
k tíži současného obecního rozpočtu.
Toto je rozhodně téma pro rok 2020 a my máme
ve stádiu úvah a příprav rozšíření a zkapacitnění ČOV v Číměři včetně výměny stávajících
filtrů a výstavbu rezervoáru s úpravnou vody
v Nové Vsi.
I když se může v deštivém jaru zdát, že
je vody dost, není tomu tak. Hladiny spodních vod dlouhodobě klesají. Poznáte to
i v lese na schnoucích borovicích. Srážkový úhrn z letošní zimy je podprůměrný
a ani zdaleka nedoplnil deficit srážek z loňského roku.
Prosíme proto naše občany i naše víkendové sousedy o pečlivé hospodaření s pitnou
vodou a to i v průběhu deštivých období, abychom
v létě nemuseli řešit krizové situace. Vodu máme sice levnou, ale musíme s ní dobře hospodařit.
foto: www.freepik.com

Přehled místních poplatků v naší obci
Místní poplatky mohou občané uhradit v kanceláři OÚ Číměř nebo převodem na účet číslo 603164389/0800,
kdy jako variabilní symbol uvedou číslo popisné domu nebo u chaty číslo evidenční.
•
•
•
•
•
•
•
•

poplatek za psa (platí držitel psa ze psů starších 3 měsíců (poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku)
vodné a stočné (poplatek je splatný do 30. 4. příslušného kalendářního roku)
nájem vodoměru (poplatek je splatný do 30. 4. příslušného kalendářního roku)
nájem hrobového místa (smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let, poté se musí smlouva
obnovit a uhradit poplatek)
nájmy z pozemků (platí nájemce, poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku)
nájmy z bytů (platí nájemce, poplatek je splatný každý měsíc)
nájmy z nebytových prostor (platí nájemce, poplatek je splatný dle smlouvy)
poplatek z pobytu (plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek
od poplatníka. Poplatníkem poplatku je osoba starší 18-ti let, která není v obci přihlášená).

Od 1. 1. 2020 je povinnost mít načipovaného svého psa. Číslo čipu (případně tetování) spolu s údaji psa
nahlaste na OÚ.
Více informací na Obecním úřadě Číměř, www.obeccimer.cz, telefon 384 388 808
nebo e-mail: poplatky@obeccimer.cz

ČÍMĚŘSKO - informační list obce Číměř s osadami
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Nejen o cenách za známku na popelnice
Většina občanů jistě zaznamenala, že se cena známky za jednorázový odvoz popelnice zvýšila od tohoto roku 2020
jednorázově z dřívějších 55 Kč na 70 Kč.
Proč se zastupitelé na svém zasedání ve shodě s přítomnými občany takto
rozhodli?
Odpověď je jednoduchá. Protože
právě téměř za tolik známky nakupujeme od společnosti AVE. Za jednu
známku společnosti platíme 68 korun.
Abychom ale tuto společnost nenařkli z nějakého skokového zdražení.
Společnost AVE navyšuje ročně cenu
známky přibližně o inflaci, tedy o 2-3
procenta. Obec pouze v minulosti navyšování ceny nepromítla do konečné
ceny pro občana a tuto známku tak
prakticky dotovala – doplácela. V roce
2019 to bylo částkou 11 Kč na jedné
známce. Co se týká odpadů, problematika je daleko širší. V následujícím textu
rozklíčuji příjmy a náklady za rok 2019
v odpadovém hospodaření obce.
Naše odpady nejsou jen náklady, ale
i příjmy. Za to, že jsme třídili odpad,
tak jsme v rámci zpětného odběru dostali 173 000 Kč. Za prodej známek na
popelnice a za prodej pytlů na odpady
jsme získali 177 000 Kč, což na straně
příjmů činí částku 350 000 Kč.
A nyní naše náklady.
Je třeba si uvědomit, že odpady nejsou jen naše popelnice a kontejnery
na tříděný odpad, ale také náš sběrný
dvůr. Za odvoz a likvidaci odpadů jsme
zaplatili 370 000 Kč, známky na popelnice a pytle na odpad jsme nakoupili

za 228 000 Kč. Mzdové náklady včetně
odvodů v odpadovém hospodářství,
opravy a materiál nás vyšly přibližně
na 80 000 Kč a 9 000 Kč nás stály nájmy
kontejnerů. Celkem nás odpadové hospodářství vyšlo v roce 2019 na 712 000
Kč. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že
likvidace odpadů byla z obecního rozpočtu dotována částkou 362 000 Kč.
Co nás v letošním roce v této oblasti
čeká?
Ve sběrném dvoře bychom rádi vybudovali nový objekt jako sklad, místo
stávajícího malého a ne příliš dobře
vypadajícího. Uvažujeme o nákupu
dalších dvou kontejnerů, abychom si
odvoz objemného odpadu mohli zajišťovat sami a levněji.
Pozitivní kritika posiluje!
Neodpustím si kritiku a střelbu do
vlastních řad. Vím, že se drtivá většina
našich občanů snaží odpady poctivě
třídit a za to jim patří velký dík. Ale najdou se někteří, kteří nám akorát přidělávají práci. Společnost AVE vyváží
tříděný odpad podle předem určeného
harmonogramu, ale kontejnery bývají
často plné dlouho před dnem svozu.
Ale jsou plné pouze objemem, nikoliv
váhou.
Nesešlápnutá PET lahev, nebo
prázdná krabice z kartonu zabere
opravdu hodně místa a našim zaměstnancům tato činnost, kterou provádějí

za ty neukázněné, aby udělali v kontejneru zase místo, zabere poměrně dost
času. Často také nacházejí v kontejnerech věci, které tam nepatří. Někteří
naši sousedé šetří tak, že do kontejnerů
na plasty vyhazují svůj komunální odpad a tak mezi plasty nacházíme zbytky jídel, slupky od brambor a podobné
„chuťovky“.
Podobná situace je i u velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Na
jaře i na podzim svážíme větve z prořezu stromů. Bohužel, někteří sousedé i přes umístěné cedulky nepochopili, že se se tráva a listí likvidují jinak
než větve. Větve se opravdu nedají
kompostovat, a proto na kontejnery
umisťujeme cedulky s nápisem, aby
se větve k dalšímu svozu odkládaly
vedle. Naši zaměstnanci musí po některých třídit i bioodpad, což není vůbec příjemné. V těchto kontejnerech
jsme měli v loňském roce odloženou
například stavební suť. Některé pejskaře bych rád upozornil na to, výkaly
jejich miláčků v mikrotenovém sáčku
opravdu nejsou bioodpad.
Rád bych ale poděkoval té většině,
která ví, jak s odpady zacházet a chová se zodpovědně nejen k životnímu
prostředí, ale i k obecnímu rozpočtu. Informace o tom, jak se třídí, najdete na našich webových stránkách:
www.obeccimer.cz.

foto: www.freepik.com
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Odpadní vody aneb kam s tím?
Tímto článkem chceme občany seznámit s tím, jaké jsou možnosti zneškodňování odpadní vody
a také nastínit důvody, proč by nás mělo zajímat, kam naše odpadní vody tečou.
Začneme definicí - Odpadní voda je
ta, která má po použití změněnou kvalitu, tzn. je nějak znečištěná. Odpadní
vodou není voda dešťová nebo voda
z drenáží, přepady ze studní a podobně. V ideálním případě se dešťová voda
s odpadní vodou nemíchá a tak jak napršela (nebo vytéká z drenáží) se vsakuje nebo odtéká příkopy či strouhami
do potoka. Nečištěné nebo nedostatečně vyčištěné odpadní vody představují velký problém pro povrchové
a podzemní vody, protože obsahují
velké množství látek, které do vody nepatří (více informací v článku Zelené
rybníky aneb všechno souvisí se vším).
Problematika odpadních vod v Číměři je velmi různorodá. V některých
částech obce je kanalizace s centrální
čistírnou odpadních vod (ČOV), což
je případ Číměře nebo Sedla. Stávající
i nové domy mají povinnost se na tuto
kanalizaci napojit, pokud je to technicky možné. Současný stav kanalizace
a čistírny a jejich technické provedení
je v každé z těchto osad jiné a potřebuje
ze strany obce jako vlastníka a provozovatele jinou pozornost a péči. Kanalizaci a ČOV v samotné Číměři se budeme věnovat v samostatném článku
v některém z příštích čísel našeho občasníku. V ostatních místních částech
kanalizace s centrální ČOV není a nelze
odhadnout, zda vůbec v budoucnosti
bude, především pro extrémní finanční náročnost takové stavby. Pokud se
budete více zajímat o tuto problematiku, můžete zjistit, že v územním plánu
obce jsou u jednotlivých osad zakreslené plochy pro stavbu čistírny. Tyto
plochy jsou v plánovací dokumentaci
vyčleněné pro případ, že by k jejich realizaci nastaly vhodné okolnosti (např.
výhodná dotace). Pro případ dotace je
soulad stavby s územním plánem často
nezbytnou podmínkou.
V dalších osadách a na samotách je
v současnosti situace taková, že stávající domy, ve kterých odpadní vody
vznikají, mají buď jímky na vyvážení
(žumpy), nebo původní septiky, některé domy pak mají domovní čistírny odpadních vod (domovní ČOV). Všechny
novostavby, nebo zásadní přestavby
v těchto místních částech mohou být

v současnosti povolené jen s domovní
ČOV, případně s žumpou, která však
není ideálním řešením, především pro
nutnost častého vyvážení.
Abychom si v dalších řádcích rozuměli, vysvětlím nejprve rozdíl mezi
žumpou a septikem (což se občas zaměňuje). Žumpa je vodotěsná jímka,
do které se přivádějí odpadní vody
z domu a nic z ní neodtéká. Obsah
žumpy se musí pravidelně a celkem
často vyvážet (pár čísel – při běžné
spotřebě čtyřčlenné domácnosti 120
m3 vody za rok a velikosti žumpy cca
10 m3 je nutný vývoz cca 1x za měsíc).
Odpadní vody z žumpy bylo dříve možné vyvážet třeba na pole, pokud se neznečistily povrchové nebo podzemní
vody, ale v současnosti už to možné
není. Obsah žumpy lze vyvážet jen na
čistírnu s dostatečnou kapacitou k vyčištění dovážených odpadních vod.
O každém vyvezení žumpy pak musíte mít uschované doklady, na kterých
je uvedené, kolik vody bylo vyvezeno
a kam.
Septik je podzemní nádrž s několika přepážkami, které prostor nádrže
rozdělují na části (zpravidla tři), kde
se odpadní voda přečistí a pak odtéká pryč. Tento tradiční způsob čištění
odpadních vod není v principu špatný, ale nedokáže vodu vyčistit tak, jak
předepisují současné předpisy. Ve vodě
zůstává ještě velké množství rozpuštěných látek, které pak způsobují např.
zelenání rybníků. Na provoz je septik
téměř bez nároků na údržbu, ale po
nějaké době se musí ze septiku vyvážet
vyhnilý kal (to husté). O vyvezení kalu
je rovněž potřeba mít doklad.
A dostáváme se k domovním čistírnám odpadních vod. Ty mohou mít
podobu hotového výrobku, někdy
označovaného jako „balená čistírna“,
což je plastová nádrž vybavená technologií od výrobce. Vypadá to na první
pohled jako nejsnazší řešení: koupíme
si hotový výrobek, zakopeme u domu,
napojíme na trubky, dáme do zásuvky
a máme vystaráno. Tuto zjednodušující
zkratku také nabízejí někteří méně seriózní prodejci balených čistíren a někdy
ani kupujícího neupozorní, že domovní ČOV nejde osadit bez stavebního po-
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volení. Ale jako v každém na první pohled snadném řešení je i v tomto malý
háček. Je třeba si uvědomit, že taková
čistírna je živý organismus, a proto
bude potřebovat pravidelnou péči podle návodu od výrobce. A také tento typ
čistírny vyžaduje stálý přívod elektrické energie pro provoz dmychadla nebo
čerpadla. Proces čištění totiž zajišťují
bakterie, které potřebují trvalý přísun
živin (splašků) a také vzduch = kyslík
(dodávaný dmychadlem). Taková domovní ČOV není vhodná pro rekreační objekty, kde je jen občasný provoz.
Bakterie období bez splašků nepřežijí
a nemohou pak dobře čistit odpadní
vodu po příjezdu. Také není dobré používat na úklid v domácnosti agresivní
antibakteriální a dezinfekční přípravky (např. Savo, Domestos a jiné), které
usmrtí i bakterie v čistírně.
Pro objekty se sezónním provozem
(např. rekreační chaty a chalupy) je
vhodnější domovní ČOV tvořená sestavou nádrží, kterými voda protéká
a postupně se čistí. Příkladem takové
sestavy může být septik s pískovým filtrem. Tato sestava má výhodu v tom,
že nepotřebuje tak časté kontroly, jako
„balená čistírna“, a většinou nepotřebuje ani elektřinu. Nejdůležitější pro
správnou funkci je totiž dostatečná velikost septiku (pro běžnou domácnost
minimálně 3 m3) a pískového filtru, aby
se v nich voda co nejdéle zdržela a měla
čas se vyčistit. Pokud se tedy neudělají nádrže malé (aby to bylo levnější na
pořízení), je provoz takové domovní
ČOV spolehlivý a téměř bezstarostný.
Jen je potřeba hlídat množství kalu
v septiku, aby do filtru odtékala jen
voda bez nerozpuštěných zbytků a filtr
se nezanášel. Pokud jsou z úsporných
důvodů navrženy nádrže menší, nemusí být odtékající voda dostatečně
vyčištěná. Tady pak je každá rada drahá, pro vylepšení funkce septiku a filtru
toho nelze moc udělat a vždy to bude
stát další peníze navíc.
Co mohu udělat, pokud chci mít své
odpadní vody v pořádku?
Pokud máte stávající jímku na vyvážení (žumpu), nejprve se přesvědčte,
že je opravdu bez odtoku, případně
všechny přepady ucpěte. A hned pak si
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domluvte pravidelné vyvážení a najděte krabici či šuplík, do kterého budete
dávat všechny doklady o vyvážení.
Pokud máte u vašeho rodinného či
rekreačního domu stávající domovní
ČOV, podívejte se po dokladech, které k ní máte, a zkontrolujte si platnost
povolení k vypouštění odpadních vod.
Podívejte se, jaké vám úřad dal do povolení podmínky. Určitě budete mít
povinnost odebírat vzorky odpadní
vody na odtoku z ČOV na rozbory. Doklady o rozborech si ukládejte, budete
je potřebovat při případné kontrole
a pro vydání nového povolení k vypouštění. Pokud zjistíte, že platnost vašeho povolení k vypouštění bude končit,
nebo už skončila, obraťte se na odbor
životního prostředí Městského úřadu
Jindřichův Hradec a domluvte se, jak
požádat o prodloužení povolení nebo
o povolení nové.
Jestliže je u vašeho domu jen stávající septik, nebo vaše odpadní vody
prostě „někam mizí“, budete mít starostí o něco víc. Začněte tím, že zjistíte
skutečný stav septiku nebo kanalizace, abyste věděli, kam se vaše odpadní
vody ztrácí. Nejrychlejším správným
řešením je stávající septik zaslepit, aby
z něj voda neodtékala, a využívat ho dál
jen jako žumpu a pravidelně odpadní
vodu z něj vyvážet.
Vzhledem k nákladům na vyvážení
jímky je určitě lepším řešením stávající septik (je-li funkční) doplnit dalším
stupněm čištění (pískový filtr) nebo
nahradit balenou čistírnou. Pokud se
rozhodnete pro tuto cestu, doporučuji
nejprve oslovit projektanta vodohospodářských staveb, který vám pomůže navrhnout nejvhodnější řešení pro

váš rodinný dům nebo chalupu. Každý dům či domácnost má jiné potřeby
a především jiné možnosti, jak odpadní vody čistit a kam je vypouštět. Projektant, se kterým se domluvíte, vám
také může vyřídit potřebná povolení.
Jaká je cena odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod?
Pokud jsou domy připojené na kanalizaci s centrální ČOV, musí platit
stočné. Cena stočného v sobě obsahuje
náklady na pořízení, opravy a provoz
kanalizace a čistírny odpadních vod.
Kdo má odpadní vody svedené do
žumpy, musí platit za jejich vyvážení.
V současnosti je možné vyvážet jímky
na ČOV do Číměře, ale kapacita této
čistírny je téměř vyčerpaná. Stávající čistírna má dvě čisticí linky tvořené
velkým septikem a filtrem s náplní CINIS. V dohledné době bude potřeba vybudovat třetí linku, a pak postupně vyměnit filtrační náplň v obou stávajících
linkách. Pro dovážení většího množství
odpadních vod z jímek bude současně nutné vybudovat před nátokem do
čistírny dostatečně velkou akumulaci.
O přípravě a průběhu této akce nezbytné pro další provoz ČOV v Číměři vás
budeme postupně informovat.
Nic není zadarmo a tedy ani pořízení
domovní ČOV není snadnou nebo levnou záležitostí. Zastupitelstvo obce si je
toho vědomé, proto v současnosti hledáme v rozpočtu možné zdroje pro poskytnutí účelové dotace na zřízení domovní
čistírny odpadních vod pro občany jednotlivých osad, kde není možnost napojení na kanalizaci s centrální čistírnou.
Pravidla pro podávání žádostí o dotaci
budou v dohledné době zveřejněna na
webových stránkách obce.

Má to cenu řešit?
Pokud budeme uvažovat jen z pohledu svého vlastního pohodlí a peněženky, můžeme mít dojem, že se nás to
netýká. Případně si můžeme myslet, že
to za nás má vyřešit někdo jiný. Ale tak
tomu není. Stejně jako v případě probíhající epidemie je každý z nás svým
dílem zodpovědný za celkový dopad
naší existence na přírodu. Všechno se
totiž sčítá. Můžeme se rozhodnout používat biologicky rozložitelné prostředky a přípravky bez fosfátů a omezovat
jejich množství. Když omezíme naší
spotřebu vody, budeme zvažovat, jaké
saponáty, prací prášky nebo kosmetiku
používáme, a postaráme se o dostatečné čištění nebo bezpečné vyvážení vznikajících odpadních vod, určitě
se to v přírodě pozná. Tak jak jsme se
naučili třídit plasty, sklo nebo papír do
barevných kontejnerů, dokážeme jistě
postupně změnit i naše návyky v nakládání s vodou.
Stejně jako se v posledních dnech
zlepšuje kvalita vody v Benátkách,
bude i voda v našich potocích a rybnících postupně čistší a čistší a přiláká
zpět řadu druhů ryb, raky, obojživelníky i další na vodu navázané živočichy.
Odměnou za určité „omezení“ našeho
pohodlí bude pestrá krajina, čistá podzemní voda ve studních a také rybníky,
ve kterých se budeme moci znovu koupat celé léto.
Jsem přesvědčená, že to stojí za to.
Renáta Kněžínková
odpovědná osoba za provozování
vodohospodářské infrastruktury
obce Číměř

Schematické znázornění funkce pískového filtru, který slouží k dočišťování odpadní vody
např. z tříkomorového septiku nebo čistírny odpadních vod.
Filtr pracuje na principu samovolného protékání, kdy odpadní voda z rozvodového vtokového potrubí (obsypaného štěrkem frakce 8/16
a 16/32) protéká na vlastní filtrační náplň praného písku frakce 2/4 mm, který se postupně
zanese vrstvou biomasy, ta přispívá k procesu
čištění. Vyčištěná voda poté odtéká sběrným
potrubím, které je umístěno na dně pískového
filtru a je obsypáno štěrkem. Takto vyčištěnou
vodu lze odvádět do dešťové kanalizace, vodoteče, trativodu nebo použít jako zálivku na zahradu, samozřejmě za předpokladu, že máte
platné povolení k vypouštění odpadních vod.
schéma: www.pesek-plastservis.cz
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Zelené rybníky aneb všechno souvisí se vším
Všechny osady obce Číměř leží v povodí Koštěnického potoka, což znamená, že všechna voda od nás
odtéká tímto potokem až do Staňkovského rybníka. Pokud se podíváme na mapu, dobře uvidíme, jak
se jednotlivé potoky postupně spojují. Většina vsí je ozdobena návesními rybníčky a v jejich okolí jsou
mnohé další větší i menší rybníky. Dobře si vzpomínám, že se kdysi v těchto rybníkách dalo celé léto
koupat, a pokud počasí dovolilo, trávili jsme u nich téměř celé prázdniny. V současnosti je to ale úplně jiné. Voda ve většině rybníků je často už na jaře nebo brzy v létě hnědozelená a později připomíná
hrachovou polévku barvou i „hustotou“. To je bohužel případ i Staňkovského rybníka.
Mnozí z nás Staňkov znají. Jezdíváme se tam koupat nebo rybařit, případně si dát nějakou chutně připravenou
rybu v místních restauracích a stáncích. V posledních několika letech si
nešlo nevšimnout, že voda ve Staňkovském rybníku v pozdějším létě je pro
koupání zcela nevhodná až zdraví nebezpečná. Důvodem je masivní výskyt
vodního květu a sinic. Další problém,
který Staňkov už několik let trápí, je
nesnesitelný zápach sirovodíku, který
se objevuje v průběhu letních měsíců
v údolí pod hrází rybníka. Znečištění,
které odtéká ze Staňkovského rybníka, postupně způsobuje také podobné
problémy i rybníku Hejtman v Chlumu
u Třeboně.
Protože pro Staňkov stejně jako pro
Chlum u Třeboně představují oba uvedené rybníky významný zdroj příjmů
z turistického ruchu, samosprávy obou
obcí i místní občané se o jejich stav
velmi zajímají. Ve spolupráci s Rybářstvím Třeboň, Povodím Vltavy, společností ENKI a krajským úřadem se
vedení Staňkova a Chlumu snaží najít
a zmapovat zdroje znečištění v nejbližším okolí rybníka a také v krajině nad
Staňkovským rybníkem. Pozornost se
proto zaměřuje i na Číměřsko. Cílem
je co nejvíce omezit přísun znečištění
a postupně vylepšit kvalitu vody.
Jako u všeho není ani příčina znečištění rybníků jen jedna. Najdeme tu
řadu zdrojů znečištění, jejichž vlivy se
sčítají a žádný není možné označit jediného viníka. Pokusím se je v další
textu postupně vyjmenovat v pořadí,
které je ale čistě náhodné.
Jedním z možných zdrojů znečištění
může být masové rekreační využívání rybníků. Nejen při koupání ale také
z provozu kempů může pocházet určitá část znečištění. V současné době
jsou všechny kempy pod pravidelným
dohledem vodoprávních orgánů, které
kontrolují, jak odpadní vody, které zde

vznikají, jsou čištěny, řada kempů a restaurací je připojena na obecní kanalizaci zakončenou centrální ČOV. Pokud
jde o jednotlivé návštěvníky, je na ohleduplnosti každého, jak se u rybníka
a ve vodě chová (např. nemočit do
vody). Významným zdrojem fosforu je
také lidská moč.
Na Staňkovském rybníku Rybářství
Třeboň ryby nekrmí ani vodu nehnojí,
ale provozují zde rybářský revír. Proto
rybník láká sportovní rybáře, kteří mají
ve zvyku ryby přikrmovat, i když to je
na Staňkovském rybníku již několik let
zakázané. Může se zdát, že ta trocha
chleba nebo obilí nemůže mít na kvalitu vody v takhle velkém rybníku žádný vliv. Ale pokud to tak dělají desítky
či stovky rybářů opakovaně po celou
rybářskou sezónu, zůstane v rybníku
spousta zbytků potravy, které ryby už
nespotřebují a tak se stávají zdrojem
živin i pro sinice.
Mezi další nikoliv bezvýznamné
zdroje živin v povrchové vodě, především fosforu a dusíku, patří také zemědělství. Splachy ze zemědělských pozemků mohou do potoků odnášet nejen
zbytky průmyslových hnojiv z polí, ale
také exkrementů z pastvin. Velkým problémem z hlediska znečištění vody také
je, pokud zvířata na pastvě mají přístup
až do potoka, který některým chovatelům nahrazuje napáječku.
V neposlední řadě jsou významným zdrojem znečištění odpadní vody
z měst a obcí. V povodí Staňkovského
rybníka jsou to kanalizace s centrální
čistírnou odpadních vod v Nové Bystřici, Číměři a v Sedle. Na jejich provoz a fungování se v současné době
zaměřuje pozornost těch, kteří by rádi
co nejúčinněji zakročili proti dalšímu
znečišťování vody ve Staňkovském rybníku. Odpadní vody jsou vlastně svým
složením hnojivo, protože obsahují dusík, fosfor i draslík (podobně jako NPK
hnojivo).
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A také je tady celá řada drobných
zdrojů odpadních vod z jednotlivých
domů, které na kanalizaci s centrální
ČOV napojené nejsou (viz článek Odpadní vody aneb kam s tím?). Může se
zdát, že je zbytečné tyhle „maličkosti“
řešit, vždyť u původních chalup odpadní vody takhle odtékaly vždycky. Je ale
potřeba si uvědomit, že oproti starým
dobrým časům našich babiček hodně
stoupla spotřeba vody v domácnostech. A hlavně se výrazně změnilo to,
co do vody v našich domácnostech přidáváme. Dříve se nádobí umývalo pískem, prádlo se pralo v mýdlových vločkách a u chalup bývaly suché záchody.
Současné prací prášky, tablety do myček nádobí, ale i kosmetika, šampony
a sprchové gely obsahují množství
účinných látek a chemikálií, z nichž
pro zelenání rybníků jsou nejvýznamnější fosforečnany. Množství fosforečnanů se v různých přípravcích liší a je
tedy možné si vybrat takové, které fosfáty neobsahují, nebo jich obsahují jen
velmi malé množství a jsou biologicky
rozložitelné.
Velkým problémem stávajících kanalizací nejen v Bystřici a Číměři je, že
společně odvádějí odpadní vodu s vodou dešťovou (v Sedle je kanalizace jen
splašková). Kapacita kanalizace i čistírny je vždy omezená a proto jsou na
kanalizaci odlehčovací komory, aby nedocházelo k jejich přetížení. Při větších
deštích se proto stává, že se z kanalizace dešťovou vodou vypláchne spousta
znečištění rovnou do potoka. Přestože
čistírny vyčistí odpadní vodu dostatečně, dostává se tak do potoků nárazově
velké množství látek, které tam nemají co dělat. Tahle situace má historické
důvody v době, kdy se budovaly první
kanalizace pro odvod veškeré vody. Postupně se ale obce a města rozšiřovaly
a zvětšovaly se zastavěné a zpevněné
plochy. Snahou bylo a do dnes bohužel i je odvádět z nich dešťovou vodu
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Orientační mapa přítoku Staňkovského rybníka - Koštěnického
potoka a jeho přítoky - potoky Bílý, Lhotský, Bystřický a Vojířovský.

co nejrychleji pryč. Důsledky se projevují nejen vyplachováním jednotné
kanalizace do potoků, zrychlený odtok
vody zhoršuje také průběh povodní.
A dochází také k vysychání mokřadů,
pramenů a potůčků, protože dešťová
voda nemůže na zpevněných plochách
zasakovat.
Existují však možnosti, jak tuhle situaci postupně řešit. Jednou z nich je
omezovat množství dešťové vody, která
do kanalizace poteče. Začít se dá u jed-
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notlivých domů tím, že se dešťové vody
ze střechy domu nechají zasakovat na
pozemku, pokud je to možné. Nebo je
možné dešťové vody zachytávat a využívat, případně alespoň zajistit zpomalení jejich odtoku do kanalizace. Také je
vhodné namísto asfaltů a betonů na některých plochách používat propustné
materiály, třeba polovegetační tvárnice.
Jestliže není jediná konkrétní příčina, jediný zdroj znečištění, nemůže
existovat ani jediné univerzální a jed-

noduché, všespasitelné řešení. Nelze
očekávat, že někdo za nás tuhle situaci
vyřeší, musíme se zapojit všichni. Věřím, že nám není lhostejné, jak vypadá život v našich potocích, rybnících
a v celé krajině. Postupně můžeme
poskládat dílky do celkové skládanky,
hospodařit s dešťovou vodou a omezit
zdroje znečištění odpadními vodami
z jednotlivých domů, ze zemědělství
i dalších činností.
Renáta Kněžínková

duben 2020

Jirka Kroupa z Nové Vsi
Jeden ze zastupitelů naší obce a podle svých třech dětí ten nejlepší táta. Ale také kutil, všeuměl,
sportovec, zemědělec – chovatel domácích hospodářských zvířat a věrný fanda chovu poštovních
holubů. A právě u tohoto koníčku začne náš rozhovor, který s ním vedl Zdeněk Kněžínek.
Zde je jeho první část.

Holubařině se věnuješ už dlouhou
dobu. Kdy jsi s chovem poštovních
holubů začal a jak ses k tomuto zajímavému koníčku dostal?
Chovu poštovních holubů se věnuji
od svých dvanácti let, tedy celkem už
29 let. K chovu holubů jsem se dostal
už na základní škole přes kamarády,
kteří je chovali. Možná v tom hrály roli
i geny, protože můj strýc holuby už v té
době dlouho choval, aniž bych o tom
jako kluk tenkrát věděl. A jak se mezi
holubáři říká „správný holubář se rodí
s pírkem v srdci“.
Proč zrovna poštovní holubi?
Ze začátku jsem choval i holuby
okrasných plemen (Moravský pštros,
Česká stavák a Bublák). Jakmile jsem
však pořídil první poštovní holuby a
viděl, že jen neposedávají na střeše
domu a létají ve velkých výškách, bylo
rozhodnuto. Tito holubi jsou daleko
inteligentnější a jejich orientační smysl jim umožňuje vracet se do svého
holubníku z velkých vzdáleností. Tím
jsou předurčeni k závodění na různých
úrovních.
Jak je chov poštovních holubů náročný a co všechno obnáší?
Nejnáročnější je chov holubů určitě
na čas, což mi jistě potvrdí i chovatelé

jiných zvířat. Kolik času chovatel svým
opeřeným svěřencům věnuje, takové
má pak výsledky. Základem úspěchu
je mít na holubníku holuby s dobrým
genetickým potenciálem po rodičích.
Také u holubů se předci evidují v rodokmenu podobně jako třeba u psů.
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Poštovní holubi se dělí do kmenů.
Výběr vhodného kmenu holuba je
dalším předpokladem úspěchu při závodění. Každý kmen je předurčen pro
různé vzdálenosti letu (krátké tratě –
100 - 300 km, střední tratě – 300 – 500
km, dlouhé tratě – 500 – 1.100 km).
Kromě výběru holuba k chovu je důležitý zdravotní stav. Veškeré chované
holuby mám samozřejmě pod neustálou veterinární péčí. Kromě toho v průběhu sezóny musím dbát na preventivní léčbu dýchacích cest a tlumení
trichomoniázy (bičíkovci způsobující
onemocnění trávicího traktu, který
bývá vstupní branou pro další nákazy).
Stejně důležitá je i kvalita a množství
předkládaného krmiva. V období klidu,
kdy holubi nezávodí (říjen – květen), se
holubi krmí běžně dostupným krmivem (pšenice, ječmen, hrách, kukuřice…). Jakmile nastane závodní sezóna
(duben – září), dostávají holubi speciální závodní směsi a dá se říci, že je
o ně postaráno podobně jako o vrcholové sportovce. Posledních deset dní
před nasazením na první závod sezóny
se začíná krmit kvalitním krmivem pro
dosažení maximální formy pro závod.

14

Těchto deset dní se ještě dále dělí na
menší krmné úseky, které se liší podáváním množství bílkovin a tuků v krmivu. Je to trochu věda, ale mám z praxe
vyzkoušeno, že to prostě funguje a holubi mají v závodech dobré výsledky.
Když jsme se dostali k závodní sezóně, jak takový závod probíhá? Mám
si představit, že se holubáři někde sejdou, svoje holuby vypustí a pak spěchají někam do cíle, kam mají jejich
svěřenci dorazit?
V první řadě bych chtěl říct, že se
holub vrací pouze domů, do svého
holubníku. Není to tak, jak to známe
třeba z pohádek, že holoubkovi dáme
psaníčko a on ho někam donese. Tak to
není. Holub se vrací jen domů. Samotný závod probíhá takto: chovatelé jsou
soustředěni do místních spolků, podle
svého bydliště. Každý tento spolek má
svojí klubovnu, kam chovatelé přivážejí svoje holuby, aby je mohli na daný
závod poslat. Každý závodní holub
dostane na kroužek na noze závodní
označení s tajným kódem. Pokud jsou
všichni holoubci připraveni a označeni, přijede pro ně do toho střediska

speciální nákladní vůz, který vozí holuby na daná místa startu. Zde jsou druhý
den ráno všichni najednou vypuštěni
za dozoru startéra. Každý chovatel potom čeká doma na své holubí závodníky, až přilétnou. Holoubek pak musí
co nejrychleji zalétnout do svého holubníku, protože si nese domů na noze
závodní označení (gumičku s tajným
kódem). Tuto gumičku je třeba holubovi sundat a vhodit jí do tzv. konstatovacích hodin, kde se vzápětí vyrazí čas,
kdy holub přilétl. Vítězí holub, který letěl domů nejrychleji. Výsledná rychlost
holuba se musí dopočítat podle vzdálenosti holubníku od místa startu, protože každý chovatel bydlí někde jinde.
Takto tedy vypadají samotné závody.
Jak se poštovní holubi vlastně cvičí?
S tréninkem se začíná u holuba již
od mládí. Po měsíci se holoubata odstavují od rodičů do samostatného
holubníku. Postupně si osahávají okolí a začínají s prvními kratšími prolety
a návraty. Po dalším měsíci se holoubata začínají vyvážet na kratší vzdálenosti, které se dále zvyšují. Začíná se
na 5 km a následují vzdálenosti 10 – 50
km. Už v roce narození už mohou absolvovat závody určené pro holoubata,
které jsou na vzdálenosti 100 – 350 km.
V roce stáří už holubi absolvují závodní program s dospělými bez ohledu na
věk.
Jakého chovatelského úspěchu si ceníš nejvíc?
Prioritou každého chovatele je uspět
zejména v rámci svého oblastního
spolku – v mém případě je to Oblastní
spolek České Budějovice. Tento spolek
sdružuje na 150 chovatelů od Českého
Krumlova po Novou Bystřici. Nejvyššího úspěchu jsem zde dosáhl již pět-

krát s titulem Mistr Oblastního spolku
Č. Budějovice (v r. 2008, 2014, 2015,
2016, 2017). To mi umožnilo v letech
2016 a 2017 získat titul Mistra dlouhých tratí v oblasti Čechy. V rámci celé
ČR jsem se v konkurenci 4.000 chovatelů umístil na osmém místě, kterého si
obzvláště cením.
Tyto dlouhodobé úspěchy mi umožnily zúčastnit se i prestižních dražeb
a nabídnout své holuby například
v Číně a Japonsku.
Co bys poradil zájemci o chov poštovních holubů?
Určitě by bylo skvělé, kdyby se mezi
námi objevily nové a zejména mladé
tváře. Zajímavostí určitě je, že celorepublikově činí věkový průměr členské
základny chovatelů poštovních holubů
63 let.
Každému novému zájemci o chov
poštovních bych doporučil kontaktovat některého člena z našeho Místního
spolku chovatelů poštovních holubů
Jindřichův Hradec. Každý z nás jistě
poradí jak s chovem začít a bývá také
zvykem darovat novému nadšenci do
začátku několik kusů holoubat.

Jiří Kroupa
se aktivně zapojuje do organizace různých akcí v Nové Vsi. Mezi ně patří masopustní veselí, pálení čarodějnic, stavění májky; rád se podílí na pořádání cyklovýletů i karetních turnajů, které upevňují obecní pospolitost lidí a smysluplně podporují udržování hezkých tradic.
V komunálních volbách 2018, coby nezávislý kandidát, byl občany zvolen do zastupitelstva obce.
Co pro Jiřího Kroupu znamená být zastupitelem, v čem vidí potenciál nebo slabiny Číměřska?
Již dvě volební období jsem byl na kandidátní listině. Podle mne je dobré, aby každá osada/ves Číměřska měla svého
zástupce v zastupitelstvu. Dalším, také důležitým důvodem, proč jsem vůbec kandidoval, bylo složení této kandidátky. Mladí, inteligentní lidé, kteří mají chuť pracovat pro obec a pro občany Číměřska.
Být zastupitelem je zodpovědné a baví mě spolupracovat na věcech, které pomohou obci k posunutí někam dál
např. získání 100 % vlastnictví kamenolomu je podle mne výborné a jistě se za nějaký čas ukáže, že to bylo dobré
rozhodnutí. Jako veliký potenciál Číměřska vidím krásnou krajinu a přírodu kolem nás, kterou nám většina lidí závidí. Možná právě proto by stálo za zvážení, aby se zde vytvářely kvalitní podmínky pro bydlení mladým lidem, kteří
by rádi v našem kraji chtěli trvale žít.
Nevím, jestli mě momentálně něco v mém okolí zneklidňuje. Vím, že například spousta práce až starostí má vedení
obce s čistírnou odpadních vod v Číměři. Pevně věřím, že se vše zvládne.
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Jaroslav Janata
Co nám o sobě prozradil místostarosta Jaroslav Janata, co se mu v obci
líbí a co by Číměřsku přál?
Pocházím ze Sedla a v Číměři žiju se
svou rodinou už 24 let. Během těchto
let jsme se rozrostli o tři potomky a dva
psy. K mým zájmům patří poznávání
krásných koutů České republiky. Když
je čas, ale toho je jako šafránu, rád si
zajezdím na kole a v neposlední řadě se
účastním podnikové soutěže v kuželkách. Fandím tenisu, fotbalu a hokeji.
Co mě osobně hodně těší? Určitě to,
jak začal fungovat náš hasičský sbor.
Je vidět, že když se spojí parta fajn lidí,
dokážou společně hodně. Práce za-

stupitelstva stojí také za zmínku. Když
projednáváme důležitou věc, dokážeme se společně rozumně domluvit
a myslím si, že pan starosta zvládá svou
funkci velice dobře.
Zneklidňuje mě velice stav naší kanalizace a čistírny odpadních vod. Do
budoucna bude tato oblast vyžadovat
určitě obrovské investice, bez kterých
to nepůjde. Občané by měli pochopit, že kanalizace není odpadkový koš.
Také stav některých obecních budov je
žalostný.
Doufám, že se nám bude dařit a společně vše zvládneme. Přeji všem hodně
zdraví.

BUDE LÍP - A ONO BUDE...
Až bude líp, pojďte příště s námi. Chtěli bychom vás pozvat ke společným procházkám a zároveň
poznávání okolí.
Už při zpívání koled u vánočního stromku na návsi se
parta obyvatel z Číměře začala domlouvat na společné procházce. Padlo několik nápadů na možné trasy a nechyběla
chuť společně vyšlápnout do okolních kopců, udělat něco
pro zdraví a zároveň se podívat na už některá zapomenutá
a možná místními zatím neobjevená místa.
První výšlap byl domluven na Nový rok v 13.30 hodin před
Obecním úřadem. Byla to sice jen zkušební sešlost, ale splnila svůj cíl. Šlo se směrem za Hessovi na ,,lágr“ k „obráz-

ku“ přes les až ke Lhotě, kolem Kitličkova mlýna a zpátky
do Číměře. Cestou se aktivně odpočívalo, aby stačili tempu
i ti nejmenší. Několikahodinová procházka byla osvěžující,
i když nechyběly klasické věty a otázky: ,,Mamííí, kdy už tam
budem? Já chci napít. A mě už bolejí nožičky!“ Moc se to
všem líbilo.
Už nyní se těšíme na další výšlapy a společné zážitky.
Už nyní se všichni – nejen Číměřští – těšíme prostě na lepší časy.

Obec Číměř pořádá pro své důchodce 29. května 2020 v l5:30 hodin v sále pohostinství ve Lhotě

BESEDU S DŮCHODCI
O program se postará Mateřská škola v Číměři a dechová hudba Pohodička Jana Špuláka

AKCE SE USKUTEČNÍ V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI PANDEMICKÉ KORONAVIROVÉ SITUACE
O PŘÍPADNÉ ZMĚNĚ TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT
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PRVNÍ VEPŘOVÉ HODY V ČÍMĚŘI
Místní hasiči společně s obcí uspořádali 15. 1. 2020 před místní hasičárnou akci s názvem První
vepřové hody.
Iniciátorem a „hlavou“ celé akce
byl rozhodně náš místostarosta Jarda Janata. Důležitými osobami byli
určitě řezníci Honza Pecha a Radim
Pánek, bez kterých by neodehrála zabijačka - to nejdůležitější. Z toho, co
řezníci nachystali, vykouzlil velikánskou dobrotu místní kuchař Standa
Šalanda. Všechno se dělo před očima
malých i velkých, kteří sem přijeli

i z okolních obcí. Veškerý servis obstarávali místní hasiči a jejich drahé
polovičky - a za to jim patří zasloužené poděkování. Sešli se už totiž
o den dříve, aby nám nachystali jelítka, jaternice a tlačenku. Tyto dobroty
jsme tak měli možnost ochutnávat
ještě dřív než přišel čas ovaru. Vynikající byla též „prdelačka s kroupami,“
o kterou se postarala Irena Molová

a Alena Pánková spolu s velitelem hasičů Davidem Bartošem. Famózní závěr v podobě vepřového na zelenině,
specialita Standy Šalandy, už byla jen
třešnička na dortu.
Moc vydařená akce. Jídlo, pití a počasí nám přálo, a tak se budeme těšit
zase na další ročník. Lidé se sešli a
bylo jim společně dobře - nejdůležitější cíl byl splněn...

Obec Číměř Vás srdečně zve v sobotu 27. června 2020 od 20 hodin na fotbalovém hřišti v Číměři na

TANEČNÍ ZÁBAVU

K tanci a k poslechu zahraje dechová hudba
Muzikanti z jižních Čech.
Občerstvení zajištěno.
AKCE SE USKUTEČNÍ V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI
PANDEMICKÉ KORONAVIROVÉ SITUACE
O PŘÍPADNÉ ZMĚNĚ TERMÍNU VÁS BUDEME
VČAS INFORMOVAT
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Texty této dvoustrany dodala paní Ilona Nováková, za což jí srdečně děkujeme. Podíváme se zde
na historii jednoho ze zajímavých míst Číměřska a připomeneme si původ a význam hned dvou
lidových tradic.

Dům na číměřské
návsi č. 42

Chci vám napsat o dalším zajímavém domě, který se nachází v Číměři. Jde o velice krásný dům na návsi
s bohatou historií a velice krásnou
architekturou. Dům je městský, který
do soustavy návesních obydlí jakoby
nepatří a nepatřil. Vymykal se i proto, že měl velice na tu dobu bohaté
majitele. Šlo o rodinu Schnellových,
která patřila k nejbohatším sedlákům v této vesnici. Dům jejich rodina postavila již v roce 1580, ale mohl
zde stát již dříve, protože očíslování
a sepsání domů v Číměři se začalo
zapisovat až s tímto datem.
1580 - Christoph Schnell
1654 - Hans Schnell
1666 - 1716 - Kaspar Charwat – Schnell
1716 - Kolman Charwat - Schnell
1729 - Simon Schnell
1743 - Franz Schnell
1779 - Anton Schnell
1804 - Josef a Anna Binder roz. Schnell
1840 - Anton Binder jejich syn
a Josefa roz. Budil
1872 - Ferdinand Binder, syn
1921 – 1945 - Ferdinand a Marie Binder
Starý dům

Tento starý dům zdobí ve výklenku
postava sv. Josefa a je součástí hospodářského stavení č. p. 42.

Tento výklenek byl nově vystaven
v r. 1877. Majitel Ferdinand Binder
obdržel od svého bratra Paula na
přestavbu tohoto vejminku 600 zlatých. Tento starý vejminek tvořila
jedna místnost, kuchyň a uvnitř byl
i sklep. Skutečný statek byl postaven
r. 1842 a měl velkou selskou místnost s klenbou a velkou pecí, kde
byly zvyklé spát děti. Byl zde i pokoj
a černá kuchyně, kde se na otevřeném ohni vařilo po většinu roku jídlo.
Mezi oběma kuchyněmi byl přechod
do stáje. V tomto domě také žili manželé Anton Binder (narozen 17. ledna
1815, zemřel 30. dubna 1896) a Josefa
rozená Budil/ová (narozená 7. února
1822, zemřela 1. ledna 1887). Oddáni byli 23. listopadu 1841 v Číměři.
V tomto starém domě se jim narodilo
9 dětí.
Nový dům

Obytná část domu je na jaře r. 1896
zbořena a výstavba nového domu
brzy začala. Tento nový dům je 17 m
dlouhý a 10 m široký. Plán pro stavbu narýsoval architekt Hněvkovský
s Prahy III. Veškeré náklady na tento
dům stály 10 000 zlatých a přispěly
3 děti bydlící v Praze: Franz, Josef
a Kateřina.
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Tento nový dům má vstup ze dvora, prostornější sklep a prádelnu.
V přízemí jsou dva pokoje s kuchyní
a jídelnou. Schodiště do prvního
patra, kde je 5 pokojů, kuchyně s jídelnou. Tento nový dům byl hotov
v listopadu 1896. Byl postaven zednickým mistrem Johannem Kocábem z Jindřichova Hradce. Zapotřebí
bylo 140 000 cihel a 4 vagony vápna.
Dřevo na stropy získali již 5let staré
a dřevo na střechu bylo zakoupeno
z fary v Kardašově Řečici. Celý dům je
tedy komfortní a suchý.
Po válce, roku 1945, zde pak ještě
rok žila jeho majitelka Marie Binderová. Vojáci jí zde nechali, aby se
starala o jejich početné stádo krav
a koní, které sem bylo svedeno i z jiných domů. V roce 1946 byla donucena dům opustit, vše zde zanechat
a byla deportována na rakouské hranice. Na pár dní osídlil dům František
Křimský a Růžena Drábová.
V letech1947 – 1955 přešel dům pod
správu obce Číměř. V prvním patře
byly zřízeny dva byty a v přízemí bylo
zřízeno zdravotní středisko. Dnes má
dům tři byty s místními nájemníky
a i nadále patří obci Číměř.“
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Velikonoce
Řehtání – od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní a
nahrazovali zvony, které odletěly do
Říma. Na Zelený čtvrtek se šlo po škole a navečer, na velký pátek ráno před
školou, po škole a na večer a naposledy
na bílou sobotu ráno. Chodili tak aby
obešli celou vesnici a u každého křížku
se modlili. Na Velký pátek v podvečer
obešli ves dům od domu, kde vykoledovali nějaké vajíčko, sladkost – sušené švestky, křížaly či drobné mince.
Nejstarší z chlapců se nazýval kaprál.
V některých oblastech měli slaměného
Jidáše.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční
pondělí ráno muži a chlapci chodí po
domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka

je spletena až z dvaceti čtyř proutků
a je obvykle od půl do dvou metrů
dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí
a barevnými stužkami. Podle tradice
muži při hodování pronášejí a koledy.
Praví se, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé
a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit

odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Jiný výklad
pomlázky – odvozeno od pomlazení,
tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí s největším podílem „životní
síly“, kterou jakoby předávají vyšlehané
osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako
odměnu za omlazení vajíčko, prastarý
symbol nového života.

Tradice na Číměřsku ožívají
Tradice na Číměřsku ožívají a mají
stále co říct i dnešní mladé generaci
Známe v dnešní době význam důležitých kalendářních dnů?
Hromnice se slaví 2. února. Je to
svátek týkající se přicházejícího jara.
Svátek je spojován s ochranou před
bouří a bleskem, což napovídá jeho
název. V tento den se světily svíčky
tzv. hromničky, které se pak během
bouře dávaly do oken, aby ochránily stavení před jarní bouřkou a bleskem. Na Hromnice se tradičně sklízel
betlém a někdy také i vánoční stromek.
V únoru tradičně začíná masopust.
V tomto veselém tanečním čase
byly dělány rozmanité zvyky. Tancování začalo masopustní sobotou.
Tancovalo se i celou neděli. Zajímavostí bylo to, že dívky, které nebyly
„zaslíbené a zadané,“ se musely vyplatit, aby si mohly na masopustní
pondělí s mladíkem vůbec zatancovat. Za tímto účelem býval kolem 21
hodiny na sále místní hospody postaven stůl, na kterém byla dvě spojená srdce, ošatka a láhev vína. U tohoto stolu seděli dva významní muži
Číměřska. Tyto dívky, které zaplatily
největší sumu, byly jako první vyzvá-
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ny k tanci a společně s mladíky pak
obtančily 2krát stůl. Po tanci se pak
mohly ženy napít vína a vložit malý
příspěvek do ošatky na stole. Poté
mohly odejít. Jestliže měly všechny dívky takzvané odpustky odbyté,
zpravidla takto končila masopustní
tancovačka a začala tancovačka pro
starší a již oddané obyvatele z vesnice. V některých dřívějších letech býval dětský masopust. Děti procházely
celou vesnicí od domu k domu, koledovaly a zpívaly, velice skotačily za
zvuku takzvaného koženého Francka
(podle popisu šlo nejspíše o Fanfrnoch, což byl džbánek pokryt napnutou ovčí kůží a z jeho středu vyčnívaly dlouhé koňské žíně, za které se
tahalo, a to vydávalo charakteristický
zvuk).
V masopustní pondělí odpoledne
byl velký rej různých masek. Mladíci chodili dům od domu, aby dostali
rozumnou výslužku a peníze, za které pak zaplatili kapele. Na popeleční
středu pak za velkého hluku nesli lidé
slaměnou panenku k potoku, kde jí
zapálili a vhodili do místního potoka.
Tím byl ukončen masopust.
1. dubna, na apríla, si lidé ze sebe
dělali legraci, posílali si mezi sebou

po vsi legrační věci jako bylo oslí osivo a kočičí sádlo. Všichni se náramně
bavili a to samé vyváděli posledního
dubna. Na 1. máje tomu říkali „aprílový hlupák květinového svátku.“
V neděli, týden před Velikonocemi, došlo k posvěcení dlaní. Mladí
hoši chodili s větvičkami do kostela.
Velikonoce byly svátkem vajíček. Na
zelený čtvrtek táhly zvony do Říma
na vysvěcení, ale místo zvuku zvonů
slyšel člověk pekelný řev řehtaček. Na
bílou sobotu se v některých židovských oblastech pálily veliké ohně.
Na velký pátek proběhla ranní modlitba venku. Po modlitbě se celá vesnice odebrala s posvěcenými smotanými větvičkami na obilné pole, kde
se položily jako základ pro příští větší
úrodu.
30. dubna místní mládenci stavěli
májku. Byla celá z oloupaného jednoho krásně rovného kmene a vrch
zdobila tradičně uvázaná krásná zelená jedlička. Májka se stavěla před
okny domu nejvíce žádoucí místní
mladé dívky. Ta byla pak celý měsíc
pýchou celé její rodiny. V neděli se
pak pod májkou tancovaly májová
tance. Stavění májky a další tradice
se na Číměřsko vrací.
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Obec Číměř, 378 32 Číměř 12
tel.: 384 388 808, www.obeccimer.cz
IČ: 00246450, DIČ: CZ00246450, ID DS: 328ed26
Bankovní spojení: 603164389/0800
starosta:
Mgr. Radek Kněžínek, starosta@obeccimer.cz
účetní:
Bc. Markéta Sliacká, DiS., info@obeccimer.cz
poplatky, evidence:
Bc. Hana Králíková, poplatky@obeccimer.cz
Úřední hodiny:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8,00-12,00 12,30-17,00
8,00-12,00 12,30-14,00 jen poplatky a EO
8,00-12.00 12,30-17,00
8,00-12,00 12,30-14,00 jen poplatky a EO
není úřední den

Po dobu nouzového stavu jsou úřední hodiny POUZE
PRO NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI v pondělí a ve středu od 14 do17 hodin.
Snažte se využívat telefonické či emailové spojení.
Kontaktní osoba lesního hospodářství:
Ing. Jan Špulák, tel: 724 524 546
e-mail: hajny-robatko@email.cz
Kontaktní osoba sběrného dvora:
Václav Pakosta, tel.: 721 459 118
Provoz sběrného dvora Číměř: listopad - prosinec
Středa: 15,00 - 17,00
Sobota: 8,00 - 12,00
leden a únor jen po telefonické domluvě s pracovníkem
sběrného dvora

inzerce

Nabídka
bytového textilu

firemní prodejna BELLATEX
Velikonoční ubrusy - 70 x 70 cm - 145 Kč, 100 x 100 cm - 292 Kč, 120 x 140 cm - 374 Kč

Tvarovaný polštářek

Ložní povlečení KREP

Ložní povlečení BAVLNA

Zajíc - 309 Kč

140 x 200 cm + 70 x 90 cm - 570 Kč

140 x 200 cm + 70 x 90 cm - 537 Kč

ČÍMĚŘSKO

informační list obce Číměř
s osadami - duben 2020
vydavá:
Obec Číměř, 378 32 Číměř 12
tel.: 384 388 808, info@obeccimer.cz
IČ: 00246450, DIČ: CZ00246450
www.obeccimer.cz
nápady, připomínky, příspěvky:
Mgr. Marika Hauserová
tel.: 727 989 063
marikahauserova@seznam.cz
vychází:
několikrát ročně
(toto číslo 10. 4. 2020)
cena: zdarma
evidenční číslo přidělené MK ČR:
MK ČR E 22156
použité fotografie:
archiv obce (není-li u fotografie
uvedeno jméno autora)

Dekorační polštářky Micro 40 x 40 cm - 178 Kč

BELLATEX s.r.o., Rybní ul. 396, Nová Bystřice
(najdete nás v bývalé budově Otavanu)

Tel: +420 384 388 151

www. bellatex.cz
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