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VZPOMÍNKA NA MARIKU HAUSEROVOU
Nikdy nezapomenu na Tvoji práci, kterou jsi rozdávala radost svému
okolí. Pořádala jsi různé akce pro
naše děti a snažila ses zpestřit kulturní i sportovní život v naší obci.
Nikdy nezapomenu na Tvoje nadšení, úsměv a píli. Záleželo Ti na
ostatních, byla jsi schopna se pro
nás rozdat.
Jako zkušená pedagožka ses v nedávné době stala ředitelkou ZŠ a MŠ
v Nové Bystřici, na jejímž dobrém
jménu Ti velmi záleželo. Vedla jsi
hodiny aerobiku pro děti i pro ženy,
hrála volejbal, každoročně pořádala
tábor pro děti, o který byl velký zájem. Získala sis mnoho přátel, znali
jsme Tě všichni. Měla jsi vždy dobrou

Vážení a milí spoluobčané,
úvodem bych se Vám chtěl omluvit
za poměrně dlouhou prodlevu, než se
nám povedlo dostat do vašich schránek
nové vydání zpravodaje Číměřska. Po
Novém roce jsme se svépomocí pustili
do další části nutných oprav v budově
obecního úřadu. Následně se ani nám
nevyhnul virus a pozdržel všechny
naše plány. Velkou ranou pak pro nás
bylo náhlé úmrtí naší drahé kolegyňky, kamarádky a také dobré duše nejen
našeho zpravodaje Mariky Hauserové.
Na její skvělou práci se nyní pokusíme
navázat s Kristýnou Hrdinkovou, která
se rozhodla tvorbu zpravodaje převzít.
Co nás v letošním roce čeká? V Číměři právě otevíráme ve sportovním
areálu nové workoutové hřiště pro aktivní odpočinek a na náves přidáváme
nové dětské hrací prvky, neboť ty staré
již dosluhují. Čeká nás odbahňování
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náladu a svým příkladem strhávala
i ostatní. Byla jsi pracovitá, zodpovědná a milá.
Všem nám Tvůj úsměv a laskavé
srdce moc chybí.

rybníku ve Lhotě a obnova Obecního
rybníku v Sedle. Zahájíme první etapu
výstavby rybníků Soudek a Džbánek
u Číměře vybudováním menšího
z nich, Džbánku. Chystáme rekonstrukci sociálního zařízení pro děti
v mateřské školce a mnoho dalších
menších projektů a oprav.
Zejména občané Číměře se budou
muset obrnit trpělivostí, protože se
letos realizují akce Jihočeského kraje.
Jedná se o výstavbu tzv. krátké přeložky
u motorestu, vybudování zpomalovacích opatření na obou hlavních příjezdech do obce a odvodňovací kanalizace přeložky, výstavbu nového mostu
u rybníka v Potočné… Je třeba počítat
s tím, že v různých etapách stavby
bude v některých místech řízen provoz
světelnou signalizací a po objízdných
trasách, takže lze očekávat nejen dopravní komplikace, ale i zvýšený pro-

MARIKO, DĚKUJEME!
Tvoje kamarádka Lenka Hánová

voz v okolních osadách. Podrobnosti
o dopravních opatřeních v průběhu
stavby najdete na webových stránkách
obce v sekci aktuality.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat
za trpělivost a ukázněnost, se kterou
jsme zvládli největší vlnu koronavirové pandemie. Doufám, že již další vlna
nebude a my budeme moct zase přivítat nové občánky. Doufám, že se nám
v létě podaří uspořádat na hřišti letní
kino a dočkáme se odloženého Gulášfestu. Doufám, že budeme moct chodit na pivo, jezdit s hasiči a hasičkami
na soutěže, chodit na fotbal. Doufám,
že se život vrátí do starých kolejí. Přeji
Vám příjemné prožití léta.
Mgr. Radek Kněžínek
starosta obce

Zkrácený zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Číměř
ze dne 22. 2. 2021
Diskuse k rozpočtu na rok 2021
Starosta obce informoval zastupitele o přípravě rozpočtu obce na rok 2021. Přečetl připravené akce, které jsou
smluvně zajištěny k realizaci na letošní rok a jsou podpořeny z dotačních titulů. Obec si akce financuje sama s tím,
že k proplacení získané dotace dojde až v příštím roce. Jedná se o obnovu obecního rybníka v Sedle - 3.130.000 Kč vč.
DPH, odbahnění návesního rybníka ve Lhotě – 1.204.000 Kč
a workoutové a dětské prvky v Číměři – 622.000 Kč. Dále
informoval, že je do rozpočtu obce nutné zanést finanční prostředky na opravu autobusových zastávek v Číměři,
skladovou halu na sběrném dvoře v Číměři, rybník Džbánek v Číměři a o dalších položkách pro letošní rok (příspěvky občanům na vrty a domácí ČOV, rekonstrukce sociálního
zařízení v MŠ, náklady na pořízení územního plánu, opravy
místních komunikací, přípravy projektových dokumentací
na úpravnu vody v Nové Vsi, ČOV v Číměři, PD opravy komunikací) a vyzval zastupitele k podání návrhů a připomínek do příštího zasedání. Starosta informoval zastupitele
o stavu financí obce a o hospodaření v loňském roce, které
skončilo v přebytku.
Žádosti občanů, různé
Správce obecních lesů informoval zastupitele, že v roce 2020
bylo vytěženo celkem 1453 m3 dříví, z toho bylo 448 m3 kůrovcového dříví, a ostatní nahodilá těžba (polomy, souše)
činila 889 m3. Firmě Profiles – Miroslav Petrák bylo prodáno 1147 m3 za 605.735 Kč bez DPH, průměrné zpeněžení tedy činilo 528 Kč/m3. Zbylé množství 305 m3 bylo
prodáno místním občanům formou samovýroby. Těžbou
vznikly nové holiny na ploše 0,87 ha, přírůstek holiny nezdarem činil 0,47 ha, přírůstek holiny zničením požárem
0,04 ha. První zalesnění bylo provedeno na ploše 1,39 ha,
opakované zalesnění na ploše 0,47 ha. Aktuální stav bilance
holin k 31. 12. 2020 je 0,32 ha. Výchova mladých porostů do
věku 40 let byla provedena na ploše 10,44 ha. Rok 2020
byl srážkově mírně nadprůměrný, takže došlo k vyrovnání vláhového deficitu z minulých let. Vzhledem k přetrvávajícímu nadbytku dříví na trhu a z toho plynoucích
nízkých cen se prováděla pouze těžba nahodilá.
Usnesení 1/18-2021: Zastupitelstvo obce schvaluje 1. aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Číměř
2020-2024.
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu auditora obce
– z důvodu úmrtí majitele ECO– ECONOMICS A COMMERCIAL OFFICE s. r. o. byl zajištěn jiný oprávněný
auditor Ing. Jiří Tinka z Třeboně.
Usnesení 2/18-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvalu-

je prodej pozemku p.č. 915/8 – zahrada o výměře 261 m2
v k.ú. Nová Ves u Sedla za cenu 100 Kč/m2. Zastupitelstvo
obce Číměř pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení 3/18-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
propachtování pozemků p.č. 2194 – trvalý travní porost
o výměře 450 m2 a p.č. 2201 – trvalý travní porost o výměře 1012 m2, vše v k.ú. Potočná u Číměře a pověřuje starostu uzavřením dodatku k pachtovní smlouvě.
Usnesení 4/18-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
záměr prodloužení pronájmu pozemků p.č. 506/1 – vodní plocha o výměře 4090 m2 a p.č. 507/1 ostatní plocha
o výměře 798 m2, vše v k.ú. Sedlo u Číměře.
V reakci na žádost paní Blanky Beniškové o opravu příjezdové komunikace k č.e. 3 na Kunějovských Samotách
bylo konstatováno, že cesta není z velké většiny v majetku
obce. Žádost o převod pozemků pod stavbami od Státního pozemkového úřadu byla již podána.
Z diskuse o probíhajícím jednání se Státním pozemkovým úřadem o převodu pozemků do vlastnictví obce
vyplynul závěr, že je nutné požádat ještě o pozemek p.č.
3782 v k.ú. Číměř. Zastupitelé starostu pověřili podáním
žádosti.
Usnesení 5/18-2021: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním Z-boxu u chodníku na parkovišti p.č. 2139 v k.ú. Číměř.
Usnesení 6/18-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 3000 Kč na provoz pojízdné
prodejny pro osady Dobrá Voda a Potočná panu Bohumilu Pidrmanovi.
Usnesení 7/18-2021: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4573 Kč organizaci Prevent 99 z.ú.
v rámci spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje
Diskuse a závěr
Starosta informoval zastupitele o stavu přípravy projektové dokumentace ČOV Číměř, úpravny vody v Nové Vsi
a místních komunikací v Nové Vsi a Bílé a o stavbě přeložky silnice u Číměře. Dále v diskusi zazněly podněty,
zdali by obec neměla koupit objekt bývalých pekáren na
návsi v Číměři, neboť se jedná o velký komplex pozemků
a budov v centru obce s velkými možnostmi budoucího
využití. Zastupitelé za nejvíce sporné považovali vysoké
náklady na odkoupení a budoucí údržbu, resp. rekonstrukci objektu.
Usnesení 8/18-2021: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním ohledně odkoupení objektu bývalých pekáren na návsi v Číměři.

Zkrácený zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Číměř
ze dne 31. 3. 2021
Starosta vznesl požadavek na změnu programu zastupitelstva o bod „Doplnění počtu zastupitelů a složení slibu
zastupitele“.
Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce se rozšiřuje o bod „Doplnění počtu zastupitelů a složení slibu zastupitele“. Následně paní Mgr. Kristýna Hrdinková složila
slib zastupitele. Zastupitelstvo obce má 13 členů.
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Usnesení 1/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021.
Usnesení 2/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 20/0070/0408 spojené
se smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti a se
smlouvou o předkupním právu jako věcném právu mezi
Římskokatolickou farností Horní Pěna, obcí Číměř a Bis-
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kupstvím českobudějovickým, podle níž dojde k převodu
pozemku p.č. st. 52 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Číměř o výměře 426 m2, jehož součástí je stavba kostela
sv. Jiljí, do vlastnictví obce Číměř za současného zřízení
předkupního práva ve prospěch Římskokatolické farnosti Horní Pěna a zřízení věcného břemene práva užívání
k pastoračním účelům, tj. zejména ke konání církevních
římskokatolických bohoslužeb (včetně křtů, svateb, pohřbů apod.), pořádání setkání farnosti, jakož i uskutečňování jakýchkoli činností souvisejících s aktivitami oprávněných v rámci jejich duchovního poslání, ve prospěch
Římskokatolické církve. Zastupitelstvo pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.
Usnesení 3/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
prodloužení pronájmu pozemků p.č. 506/1 – vodní plocha o výměře 4090 m2 a p.č. 507/1 ostatní plocha o výměře 798 m2, vše v k.ú. Sedlo u Číměře, na dobu pěti let za
cenu 1955,- Kč/rok a pověřuje starostu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě.
Usnesení 4/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s EG.D. a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno na pozemku p.č. 255 v k.ú. Číměř, v souvislostí s akcí
„VN: KL Bystřice, kab. v. + optika“.
Usnesení 5/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř

schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č. JH014330057409/007 s EG.D. a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno na pozemcích p.č. 2013 a p.č. 2027
v k.ú. Sedlo u Číměře v souvislostí s akcí “Sedlo, Háva-kabel NN“ za jednorázovou náhradu 2000 Kč bez DPH.
Usnesení 6/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské
školy za rok 2020 ve výši 267.000 Kč do rezervního fondu.
Usnesení 7/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
prodej 25 m3 dříví na stavbu rodinného domu ve Lhotě
p. Tomáši Kamenskému, Lhota 19, za cenu 1000 Kč/m3
s tím, že p. Tomáš Kamenský na vlastní náklady zajistí
těžbu a přiblížení dříví.
Usnesení 8/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
příspěvek ve výši 5000 Kč pro Linku bezpečí z.s.
Usnesení 9/19-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
příspěvek ve výši 7900 Kč pro Český červený kříž na vydání publikace „Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy“.
Starosta informoval zastupitele o VPP u obce Číměř,
o stavbě přeložky silnice u Číměře, o realizaci výstavby
dětského a workoutového hřiště a o přípravě projektů na
obecní cesty v k.ú. Sedlo u Číměře a k.ú. Nová Ves u Sedla
Státním pozemkovým úřadem v rámci společných zařízení pozemkových úprav.

Zkrácený zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Číměř
ze dne 19. 4. 2021
Starosta obce informoval zastupitele o zveřejnění návrhu rozpočtu, o záměru nákupu areálu bývalých pekáren
a stavu jednání s jejich majitelem, pan starosta informoval zastupitele, že majitel objektu nepřistoupil na snížení
ceny a požaduje nadále částku 4.500.000 Kč, a dále pan
starosta informoval zastupitele, že smlouva o převodu
kostela sv. Jiljí byla poslána na biskupství.
Pan starosta informoval přítomné zastupitele, že je potřeba doplnit jednoho člena kontrolní komise. Navrhl nově
zastupitelku Kristýnu Hrdinkovou. Ta se jmenováním
souhlasila.
Usnesení 1/20-2021: Zastupitelstvo obce schvaluje člena
kontrolní komise Kristýnu Hrdinkovou.
Schválení rozpočtu na rok 2021
Zastupitelé byli informováni o tom, že z veřejnosti se nikdo písemně k návrhu rozpočtu nevyjádřil. Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce v období od
1. 4. 2021 – 19. 4. 2021. Dále byli zastupitelé informováni
o tom, že do návrhu rozpočtu nebyla zařazena první etapa výstavby rybníků Soudek a Džbánek v Číměři, která
představuje výstavbu menšího z nich (Džbánku) v hodnotě 1 mil. korun. Na tuto etapu byla na konci roku 2020
podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova,
o které se teprve rozhoduje. Dotace by mohla činit až 300
tis. korun, ale předpoklad je kolem 200 tis. korun. Dotace
by musela být vyčerpána v tomto roce a nelze ji převést
na další rok. Předpokládaný termín schválení je v květnu.
Pokud by se zastupitelstvo usneslo, že by měla být první
etapa zahájena, tak by se rozpočet na výdajové stránce
a na stránce financování musel navýšit o jeden milion
korun. Zastupitelé diskutovali o tom, zda začlenit 1. etapu výstavby rybníku Džbánek do rozpočtu obce na tento
rok. Dohodli se, že ano. Při diskuzi ještě zazněla zmínka
o hospodaření v lomu. Jednatelé Kamenolomu Číměř –

3

Jaroslav Běhoun a Zdeněk Kněžínek seznámili zastupitele se současnou situací.
Usnesení 2/20-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje
rozpočet na rok 2021 v příjmové části 23.005.800 Kč, výdajové části 28.233.165 Kč/29 233 165 Kč a financování ve
výši 5.227.365 Kč/ 6.227.365 Kč.
Schválený rozpočet počítá i zamýšlenou koupí objektu
bývalých pekáren v Číměři, a to za již zmíněnou cenu
4.500.000 Kč. Zastupitelstvo by mělo schválit prodej a pověřit starostu uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení 3/20-2021: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup areálu bývalých pekáren v k.ú. Číměř, st. 41/1; součástí pozemku je stavba, st. 40/2; součástí pozemku je
stavba, st. 41; součástí pozemku je stavba, st. 171; součástí pozemku je stavba a p.č. 74/1, p.č. 74/2 a p.č. 75/2 za
částku 4.500.000 Kč. Starostu obce zmocňuje k uzavření
kupní smlouvy.
V souvislosti s rozpočtem obce seznámil pan zastupitel
Miroslav Kaiseršot přítomné s hospodařením Fotbalového klubu Sokol Číměř.
Žádosti občanů, různé
Pan starosta přečetl žádost manželů Hanákových z Číměře a žádost pana Šablatury z Číměře o odkup pozemku
k výstavbě garáže p.č. 137/18 v k.ú Číměř. Zastupitelstvo
souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje.
Usnesení 4/20-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 137/18 v k.ú.
Číměř.
Usnesení 5/20-2021: Zastupitelstvo obce Číměř schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 tis. korun CK Jindřichův
Hradec na pořádání cyklistických závodů RBB Tour.
Starosta informoval zastupitele o průběhu auditu, dále pak
o probíhající rekonstrukci autobusových zastávek v Číměři.
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OBECNÍ KALEIDOSKOP
300 let od blahořečení
sv. Jana Nepomuckého

31. května 2021 si připomínáme
výročí 300 let od blahořečení jednoho
z nejznámějších českých světců a patrona naší země sv. Jana Nepomuckého.
Jeho život byl svědectvím pevné vůle,
spravedlnosti a pravdy, kterou nezradil
ani při krutém mučení králem Václavem IV. Uctíván byl již od doby baroka
v celé katolické Evropě, díky jezuitským
misiím získal věhlas po celém světě,
zejména v zemích Latinské Ameriky
a v Asii. Je patronem kněží, námořníků, vorařů a mlynářů, byl vzýván jako
přímluvce při povodních. Jeho sochy
patří k typickým atributům české krajiny, najdeme je zejména na mostech.
Velké úctě se sv. Jan Nepomucký těšil
i v našem okolí. Jeho sochu najdeme na
mostě přes Koštěnický potok na hlavní silnici v Číměři a v kapli u Hamru na
Lhotském potoce, která je mu zasvěcena.
Pan Krninský sochu sv. Jana Nepomuckého Socha sv. Jana Nepomuckého ve výklenkové
Jan Špulák v Číměři k jeho výročí oživil barvami
kapličce u Hamru na Lhotském potoce

Nová služba občanům

Na parkovišti v Číměři od května
funguje tzv. Z-BOX. Jeho prostřednictvím si můžete vyzvednout balíček
zaslaný přes Zásilkovnu v kteroukoliv
denní dobu prostřednictvím mobilní
aplikace.

Zaměstnanci obce David Bartoš a František Staš při výsadbě stromů
v Číměři
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Workoutové hřiště za tenisovými kurty
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Fotoohlédnutí - dětská odpoledne v Sedle a Číměři
Veliké poděkování patří všem, kdo se podíleli na pořádání dětských dnů v Sedle a v Číměři. Obě červnové soboty 5. a 12. 6. byly
velmi povedené a přitáhly doslova davy dětí. Budeme se těšit i příště na všechny, kdo si našli cestu a pobavili se spolu s námi.
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Číměř zavádí mobilní rozhlas
V rámci modernizace komunikace
s občany jsme zavedli systém pro tzv.
smart komunikaci – Mobilní Rozhlas.
Díky tomuto systému Vám budou ty
nejdůležitější informace z naší samosprávy doručeny přímo do Vašeho telefonu a nic Vám tak neunikne, ať jste
kdekoliv.
Co Vám registrace do systému Mobilní Rozhlas přinese?
• Informace z obce přímo do Vašeho
telefonu (SMS, emaily, zprávy do
mobilní aplikace).
• Informace o výpadcích energií, kultuře, sportu, ale i ztracených zvířatech či lidech.
• Systém je vhodný i pro seniory a slabozraké občany!
• Pomáhá řešit černé skládky
a závady.
• Možné zapojení a zpětné vazby přes
ankety.

Proč a jak se registrovat?
Při registraci si můžete nastavit
přesný typ informací, které Vás zajímají, a také obec či osadu, kde bydlíte, kde
bydlí Vaši rodiče nebo máte sídlo společnosti.
Dozvíte se tak například včas o výpadcích energií, poplatcích, havárii
vody či sportovních, kulturních a společenských událostech.
Zaregistrujte se na https://obeccimer.mobilnirozhlas.cz/registrace a
nezmeškáte důležité informace, které
Vám zjednoduší život.
Služba je zdarma!
Systém Mobilní Rozhlas má i svou
jednoduchou aplikaci, kterou doporučujeme!
Součástí systému je i stejnojmenná
aplikace „Mobilní Rozhlas“ pro všechny chytré telefony. S aplikací budete
mít všechny informace a kontakty kdy-

koli při ruce. Díky užitečným funkcím,
jako je nahlašování podnětů, zvířecí
detektiv nebo pátrání po pohřešovaných osobách, můžete pomoci svému
okolí a v případě nouze aplikace může
pomoci i Vám. Aplikace je ke stažení
zdarma.
Zavedením mobilního rozhlasu nekončí provoz klasického bezdrátového
rozhlasu. Mobilní rozhlas jej doplňuje
a zpřístupňuje informace i občanům,
kteří klasické hlášení nemohou z jakýchkoliv důvodů slyšet (např. zaměstnání, dovolená…). Nespornou
výhodou mobilního rozhlasu je i širší
spektrum informací, které se k Vám
mohou dostat.
Pro jednoduchou registraci postačí
vyplnit registrační formulář na vedlejší straně a ten doručit na obecní úřad
v Číměři.
Vše ostatní uděláme za Vás 😉.

www.obeccimer.mobilnirozhlas.cz/registrace

ČÍMĚŘSKO - informační list obce Číměř s osadami
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Aktuální dění v obecních lesích
Dostatek vláhy v loňském roce
a příznivé podmínky v roce letošním
umožňují lesním porostům postupný
návrat do dobrého zdravotního stavu.
Porosty zvyšují svou odolnost a chladnější a vlhčí počasí je méně příznivé
pro přemnožení podkorního hmyzu.
Díky nižšímu množství kalamitního
dříví se zlepšila situace na trhu a současné ceny jsou příznivé pro provedení
potřebných těžeb, které jsme v uplynulých letech odkládali. Jedná se zejména
o těžby výchovné, lesnicky nazývané
„probírky“, v mladších porostech, při
nichž je cílem snížit počet a hustotu
stromů na ploše, aby se vytvořily lepší růstové podmínky pro ponechané
stromy. Při probírkách jsou přednostně těženy stromy netvárné, poškozené,
nestabilní či ve špatném zdravotním
stavu, takže dochází ke zvýšení stability a kvality lesa. Zároveň je probírkou možné ovlivnit zastoupení dřevin,
např. podpořit vzácnější dřeviny, což
má příznivý vliv na pestrost lesního porostu. Největší část probírek bude provedena v okolí Sedla, v současné době
probíhá těžba na rozsáhlé ploše bývalých zemědělských půd v Americe, při-

Uvolnění náletu v Bídě

Zarovnání prolámaných částí pro zalesnění
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čemž proředěné plochy po dřívějších
polomech jsou zarovnávány a určeny
pro následné zalesnění.
Příznivá cena dříví a bohatá semenná úroda vytvořily vhodné podmínky
pro těžbu v mýtních porostech smrku,
zejména tam, kde očekáváme přirozenou obnovu náletem. Největší rozsah
těchto porostů máme v okolí Dobré
Vody, kde je zároveň plánována rekonstrukce páteřní lesní cesty, proto je naší
snahou provést co nejvíce potřebných
těžeb ještě před rekonstrukcí.
Některé obzvlášť geneticky hodnotné porosty jsou uznány pro sběr osiva.
V předjaří proběhl sběr smrkových šišek z poražených stromů právě v okolí Dobré Vody a sběr šišek modřínu ze
stojících stromů kolem hlavní silnice
na Novou Bystřici.
Jak je patrné z jednoletých šištic
na větvích borovic (borová šiška zraje dva roky a otvírá se na jaře třetího
roku), můžeme příští rok počítat s bohatou semennou úrodou borovice. Pokud dosáhne zajímavých cen i borové
dříví, máme záměr provést naléhavé
těžby v porostech borovice, ať již probírky v dospívajících porostech, či mýt-

ní těžby v porostech přestárlých, zejména tam, kde jsou dobré podmínky
pro vznik náletu.
Velkým pomocníkem při úklidu
klestu po těžbě je v loňském roce pořízený traktor s frézou na drcení klestu.
Kromě toho, že živiny z klestu zůstanou
v lese, je nespornou výhodou příprava
půdy pro vznik náletu, což přináší významné úspory nákladů na zalesnění
a následnou pěstební péči. Traktor
s frézou využíváme též k údržbě zarostlých průseků a cest.
V předjaří byly opraveny oplocenky,
aby dobře sloužily svému účelu, provedeny výřezy nežádoucích dřevin utlačujících mladé stromky, a také jsme
udělali něco pro estetickou stránku
lesa, o tom ale zase někdy příště.
Milé čtenářky a milí čtenáři, až se
budete procházet našimi lesy, vězte,
že za jejich současným stavem stojí
spousta odvedené práce. Proto dovolte, abych poděkoval všem, kdo v nich
zanechávají svůj pot a odnáší si z nich
mozoly, bolavá záda a škrábance.
Ing. Jan Špulák

Probíhající probírka v Americe

Sběr šišek ze stojících modřínů

Jednoleté šištice borovic
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Odpadové hospodářství obce Číměř za rok 2020
Přehled odevzdaných odpadů:
Kompozitní obaly.......................................................................................................................................... 0,99 t
Plasty........................................................................................................................................................... 18,84 t
Oděvy ............................................................................................................................................................ 0,78 t
Jiný biologicky nerozložitelný odpad ......................................................................................................... 3,01 t
Směsný komunální odpad (popelnice)..................................................................................................... 80,82 t
Objemný odpad ......................................................................................................................................... 26,64 t
Obaly obsahující zbytky nebezp. látek ....................................................................................................... 0,02 t
Papír a lepenka............................................................................................................................................. 9,78 t
Sklo.............................................................................................................................................................. 21,87 t
Barvy, lepidla, pryskyřice, nebezp. odpad.................................................................................................. 0,42 t
Celkem ...................................................................................................................................163,17 t
Další odpady:
Jedlé oleje a tuky........................................................................................................................................... 0,14 t
Železný šrot.................................................................................................................................................. 11,34 t
Výdaje za likvidaci odpadů, náklady:
Likvidace odpadů včetně známek na popelnice (AVE).....................................................................648 130 Kč
Nájmy kontejnerů..................................................................................................................................... 8 784 Kč
Provoz sběrného dvora.......................................................................................................................... 80 705 Kč
Nákup pytlů na odpad............................................................................................................................ 15 525 Kč
Nákup velkoobjemových kontejnerů na sběrný dvůr, 2 ks................................................................. 73 810 Kč
Opravy a údržba vozu na kontejnery.................................................................................................... 17 000 Kč

Celkem náklady.................................................................................... 843 954 Kč
Příjmy v odpadovém hospodářství
Platby EKO-KOM za zpětný odběr odpadů........................................................................................ 163 136 Kč
Prodej pytlů na odpady.......................................................................................................................... 15 120 Kč
Prodej známek na popelnice................................................................................................................. 81 300 Kč

Příjmy celkem...................................................................................... 259 556 Kč
Rozdíl doplacený z rozpočtu obce.................................................... - 584 398 Kč
Ve výše uvedeném přehledu nejsou uvedeny elektrospotřebiče, jejichž sběr a likvidaci zajišťují dobrovolní hasiči a svoz
a likvidace biodpadu, které obec zajišťuje v rámci údržby veřejné zeleně.
Upozorňujeme občany, že od počátku letošního roku svozová společnost skokově navýšila cenu známky za jednorázový
svoz směsného odpadu na 81,60 Kč. Za tuto částku obec Číměř známky nakupuje, ale svým obyvatelům je prodává stále za 70 Kč. Z toho vyplývá, že náš společný rozpočet dotuje
každou vyvezenou popelnici téměř dvanácti korunami. Lze
tedy předpokládat, že v příštím roce dojde k navýšení ceny
za svoz. Dále byly navýšeny ceny za svoz tříděných odpadů
a jejich likvidaci. Jen obsluha jednoho kontejneru na tříděný
odpad vyjde obec za měsíc na zhruba 230 korun. Další poplatky jsou za samotnou likvidaci odpadů. Plast 2500 Kč za
tunu, papír 1800 Kč za tunu. V této souvislosti bychom občany chtěli požádat, aby před vyhozením tříděného odpadu co
nejvíce slisovali či sešlapali plastový a papírový odpad, aby
byly kontejnery co nejlépe využité a pracovníci svozových firem neodváželi vzduch. Buďme ohleduplní k ostatním, kteří
nemohou odložit do kontejneru odpad, protože nějaký dobrodinec před nimi využije prázdného kontejneru, vyklidí si
sklep a kontejner naplní několika pytli nesešlapaných PET
lahví.
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Svoz dřevního odpadu
Od letošního roku obec přistoupila zejména z ekonomických a časových důvodů k omezení svozu větví
a dřevního odpadu. Nově se bude tento odpad svážet
vždy přibližně jeden měsíc během jarního a podzimního ořezu stromů. Je třeba si uvědomit, že tato služba je
i tak veliký nadstandard, který obec poskytuje, a mezi
obcemi jsme spíše výjimkou. O termínech svozu větví
Vás budeme včas informovat.
Bohužel, přestože informace o tom, co se sváží, visí
nejen na úředních deskách, ale i přímo na kontejneru, najdou se jedinci, kteří toto nerespektují (viz foto
– kontejner v Číměři za obchodem). Plastové květníky
opravdu nejsou bioodpadem a míchání větví s trávou
znemožňuje kompostování. Prosíme proto občany, aby
větve v průběhu léta nedávali do kontejnerů, a ani vedle
nich. Nebudou odváženy. V případě, že se budete potřebovat zbavit větví mimo dobu svozu, je možné domluvit
se na způsobu likvidace dle situace individuálně.

Černá skládka v lese
Koncem dubna se u svážnice v obecním
lese mezi Lhotou a Hradištěm objevila černá skládka. Díky pozornosti místních obyvatel byl ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie České republiky v Nové Bystřici
zjištěn pachatel, který byl usvědčen a skládku musel uklidit. Jeho protiprávní jednání
bude řešit příslušný správní úřad. Obecní
úřad děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném vyřešení.
Obecní úřad dále sděluje, že eviduje
další černou skládku kolem polní cesty odbočující před mostem ze silnice z Číměře
směrem na Lhotu. Pachatel je rovněž znám
a byl vyzván k úklidu.
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Rozhovor s akademickým sochařem Vladimírem Krninským
o jeho dílech, která nalezneme v krajině na Číměřsku,
a o robotech, které si stvořil do svého mlýna
na Kunějovských Samotách.
V období pandemie jsme měli oproti lidem z měst výhodu, že bydlíme
v málo osídlené oblasti s krásnou přírodou. Cílem výletů se zde stala místa,
která jsi zabydlil svými výtvory. Uvedu
například řezby u obecního rybníka
před Číměří ① nebo novou kapličku
u Potočné ②, na níž jsi také pracoval.
Prozradíš nám další místa, kde můžeme nalézt tvůj otisk ve zdejší krajině?
Za ta léta, co jsem tady, jsem vystřídal mnoho lokalit. U Hejlíčka jsem dělal například památník k 3. 8. 2001 ③
k vichřici, která nám vzala velkou lípu.
Je z pahýlu, který zbyl po uraženém
stromu.
U obecního rybníka je kamenný
kříž. Zřejmě se tam kdysi křižovaly významnější cesty. Uspořádání stromů
budí dojem sloupů v kostele, a proto se
tomu říká Dřevěný kostel ①. Při větru
se ulomil první krajní strom vlevo, tak
jsem ho tam chtěl zanechat, aby rytmus těch sloupů zůstal stejný. Udělal
jsem z něj tedy tordovaný sloup. Pak
jsem vyřezal Prosebníčka z dalšího zlomeného dubu.
A ta nejnovější řezba představuje nějakou konkrétní bytost?
Kamarádi mi přivezli lipový špalek.
Připadalo mi, že je tam samorostně
vzniklá ruka. Udělal jsem k tomu tělo
a posadil jsem tam k němu hlavu. Je to
takový Bůh Otec.
Nad naším mlýnem býval u silnice
obrovský buk. Říkali jsme tomu místu
U obrázku, protože na tom buku visel
obrázek. Ten několikrát zmizel, někdo ho urval nebo ukradl. Buk zašel,
uschnul a odstranili ho. Postavili jsme
tam tedy do kamení kovaný křížek ④.
Naše Barborka ho vyzdobila obrázkem.
Je to památka na místo, kde možná jen
někdo ctil ten prastarý strom.
S panem Hirkou jsme pracovali na
kapličce na Americe ⑤. Zbyly z ní jen
obvodové zdi. On začal se stavebními
pracemi, já jsem se věnoval více výzdobě. Do oken a vstupu jsem vykoval mříže, které tvarem připomínají prověšené
větve okolních smrků. Do kaple jsem
vyřezal z lipového kmene sochu svaté
Kateřiny. Strop jsme nalíčili namodro
a ozdobili zlatými hvězdičkami. Mezi

ně jsme umístili několik vojenských
hodnostenských hvězdiček na připomínku těch vojáků sloužících v pohraničí, kteří se na kapličce také „podepsali“.
Mezi Smrčnou a Novou Bystřicí jsem
očistil a konzervoval boží muka ⑥
a nahoru jsem udělal křížek. Naše Barborka namalovala obrázky do nik.
Cestou na Lhotu býval masivní litinový kříž, který kdysi shodili kombajnem a který pak zmizel. Místo něj jsem
tedy na kamenný sokl osadil kříž kovaný ⑦.
Cestou z Číměře na Sedlo nad hřbitovem si všimnete nového křížku ⑧.
Ten původní také kamsi zmizel.
Za zmínku možná stojí vstup do
kapličky na Hradišti ⑨. Ten jsem udělal z odpadků z kovárny. Podobným
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způsobem jsem vytvořil kamenný kříž
u cesty z Dobré Vody na Číměř ⑩. Použil jsem železné odstřižky z hamru
v Malenicích a vytvořil obrys Kristova
těla, který se takto jeví jako kresba. Dřív
tyto postavy bývaly plechové nebo litinové.
U pana Hirky v Sedle před jeho domem jsem použil nabízející se materiál
– žulový patník ⑪ – pro domovní znamení chovatele skotu.
Asi před pěti lety jsem volně zpracoval křížek mezi Potočnou a Dobrou
Vodou ⑫.
Před dvěma lety mi pan hajný Špulák navrhnul, abych vytvořil venkovní
betlém ⑬ pro obec. Dostal jsem na to
od obce dva lipové kmeny, což byl pro
mě závazek, který jsem v následujícím
roce na Vánoce splnil. Je to můj posled-
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ní výtvor. Protože je z čerstvého dřeva,
vysychá a bude ještě praskat. Doufám,
že to bude v místech, kde to nebude
moc vadit.
Pokud nejde o konkrétní zakázku, vytváříš nejprve díla a pak pro ně hledáš
umístění, nebo tě spíš inspiruje konkrétní místo nebo materiál, který se
tam nachází, pro které pak zhmotníš
svoje představy?
U každé práce je to jiný přístup. Někde mne vybídne místo, které má svoji
historii nebo nějaký příběh, a hledám,
čím by se to mohlo doplnit. Někdy mě
vyzve kus kmene k nějaké sochařské
práci. Já pak teprve hledám, kde by
našel uplatnění a nerušil, aby bylo dílo
hlavně v souznění s lokalitou a mělo
myšlenkový i výtvarný spád vztahující
se k onomu místu.
Jak moc odpovídají tvé představy výsledku?
Inspirace může být úplně jiná než
výsledek, protože pokud je to volná
tvorba, tak se přizpůsobím materiálu
nebo sklouznu do něčeho úplně jiného.
Mívám rozděláno mnoho prací a jsem
vždycky rád, když nějakou dokončím.
V závěrečném pohledu člověk bývá nespokojený, protože i během práce hledá nové věci, které by ještě mohl přidat.
Vždycky to může být lepší.

Máš raději proces vymýšlení nebo přímo práci s materiálem?
Vymýšlení je začátek. Vymýšlení probíhá v souladu s materiálem. Přizpůsobuji ho praxi, kterou už vidím dopředu.
Záleží na materiálu. Ať je to tvrdý kámen
nebo suk ve dřevě, představy se dotvářejí v praxi. Praktická a myšlenková část
musí být v souladu. Když nebudu mít
myšlenku, která by se dala realizovat
na slušné úrovni, tak vlastní práce bude
plytká. Vždycky musí mít to dílko obsah
a formu. Obsah je ta myšlenka, kterou
chci sdělit pocit, a forma je ta praktická
věc v materiálu a řemeslu. Tyto dvě hodnoty by mělo každé dílko obsahovat.
Musíš se do práce nutit? Přijde mi, že
jsi tvůrčí člověk, který má vnitřní puzení k práci.
To určitě mám a v souvislosti s touto
mojí lokalitou se do práce vůbec nutit
nemusím, protože kdyby mě nějaká
práce unavovala, tak vedle ní mám pět
dalších, které se mi mohou ten den líbit, třeba podle počasí.
Jsi víc sochařem, řezbářem, kovářem
nebo restaurátorem?
Nejvíc jsem se viděl ve figurální tvorbě. Moje práce je rozmanitá, co se týká
materiálu, se kterým pracuji. Každý
materiál má své kouzlo, ať už se jedná
o kámen, dřevo, štuk či kov.
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Můžeš nám představit svoje roboty?
Portýr má strašit. Setne hlavu mečem. Je to rytíř ochránce. Myšlenka
mobilní postavy se ale vytvářela s materiálem, který jsem použil. Kovář je pomocník do kovárny. Šlejfíře jsem udělal,
když jsem našel obrovský brus. Pak je tu
zvoník a nejnovější hudebník, kytarista.
Jsou roboti sochy?
Jsou to objekty. Jsou to sochy v tom
smyslu, že připomínají figuru.
Jaký je proces jejich vzniku?
První spojitost odkazuje na Vladimíra Holuba, všestranného výtvarníka
z Jindřichova Hradce, který dával dohromady nepotřebné materiály a dával jim
obsah, myšlenku a vtip. V tom je moje
pokračování. Já jsem odpadové materiály z kovárny začal dávat dohromady
při úklidu a vznikl tak portýr s mečem.
Takže nejprve tě napadne udělat portýra, pak zjistíš, jaký materiál k tomu
máš, a následuje představa, jak to

může mechanicky fungovat?
Tak nějak. Je to spousta zkoušek
a pokusů, protože to musí připomínat figuru, musí tam být pohyb, aby
to mělo návaznost na lidské tělo,
a velikost, a k tomu navíc použít nepotřebné věci. Je to pomalé, ale jak
to vzniká, tak to člověka táhne, aby
v tom pokračoval.  
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Kdy se ti nejlíp tvoří?
Nemám rytmus nebo režim. Nejlíp
se mi tvoří, když žiju a když mám pestrý svět. Od práce si můžu odběhnout
a vracet se, abych viděl i chyby nebo to,
co by ještě chtělo dodělat.

Máš i neumělecké koníčky?
Díky tomu, že jsem hradecký od
Vajgara, tak jsem dělal veslování, kanoistiku, vodní slalom, vodní lyžování
a jachting. To mě táhlo nejvíc.

Na závěr ti chci poděkovat za rozhovor
a popřát, ať se ti daří. Pochopila jsem,
že nechceš dopředu zveřejňovat, na
čem právě pracuješ. Budu se tedy těšit na další překvapení, která pro nás
přichystáš.
Kristýna Hrdinková

Šlejfíř

Kovář

Hudebník

Portýr se svým tvůrcem

O MÉM VZTAHU KE KRAJINĚ
Vladimír Krninský

Když už jsem si vybral práci restaurátora, jsem v podstatě povinen ctít a zachovávat díla našich předků. Respektuji úsilí a výtvarnou kvalitu jejich prací. Ať už jsou dílem více uměleckým nebo
lidovým, jejich tvůrci žili oproti nám velmi skromně, ale ve své víře
dokázali po sobě zanechat úctyhodné památky pro mnoho dalších generací.
Obdivuji citlivé zasazení památek do krajiny jako hlubokou
souhru člověka s přírodou. Ten, kdo sázel dubové aleje a lípy, sám
neužil jejich staleté majestátnosti, ale myslel na další generace.
Ctím snahu našich předků o to, aby jakýkoli výrobek mohl být užíván co nejdéle. V mém případě jde o kamenná boží muka, křížky
a kapličky, které po staletí dekorují naši úžasnou krajinu.
Pokouším se pracovat tak, abych neublížil přírodě ani výtvorům lidským. Rád bych, aby náš život více dbal na etiku, úctu
k práci a pokoru.
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Rušný život Číměře do roku 1945
Nejstarší písemné zmínky o osadě Číměř jsou z poloviny 13. století
a z listiny z 19. listopadu roku 1329,
v níž hradecký purkrabí Ctibor Pluh
s dalšími lidmi svědčí ve prospěch jistého Beneše z Číměře. Obec se tehdy
nacházela mezi velkými mokřady, obklopena neproniknutelným hvozdem,
ale protože ležela na strategickém místě mezi Novou Bystřicí a Jindřichovým
Hradcem, oblast se rychle rozvíjela.
Vznikla zde obchodní cesta, která spojovala Jindřichův Hradec, Číměř, Novou
Bystřici a rakouský Ličov (Litschau).
O tehdejším rozkvětu obce svědčí i to,
že v r. 1658 dostala právo tzv. „selského
erbu“ (šlo o pečeť zobrazující stojícího
medvěda s korunovanou lilií). Šlo tedy
o významnou poddanskou ves patřící
slavatovskému hradeckému panství.
Dne 25. března 1675 ji Jan Jiří Jáchym
Slavata ještě povýšil na tržní městečko.
Udělil Číměři městský znak se zlatým
písmenem „J“ (Jáchym) uprostřed vavřínového věnce s právem dvou výročních trhů. Číměř mohla obchodovat se
solí a vínem a měla robotní úlevy.
Kostel sv. Jiljí vznikl před r. 1350
jako gotická jednolodní stavba. Jeho
dnešní vzhled pochází z 2. poloviny
18. století, vnitřní zařízení pak z 19.
století. Původní hřbitov v Číměři byl přímo u kostela, byl ale zrušen
a v roce 1814 byl za vesnicí směrem k Sedlu vybudován nový, který je
zde dosud. Budova fary vznikla v 90.

letech 17. století. Původní radnici, která ještě dnes stojí na návsi (bývalé rekreační sídlo Českých drah) a kterou
opět získala naše obec do svého vlastnictví, postavil již roku 1676 stavitel
Filip Fenzel za 80 zlatých. Jako zchátralou ji pak přestavěl v letech 1847-1849
František Schaffner. Náves získala charakteristický vzhled v r. 1890 při vysazování lipové aleje. Zbylé torzo této aleje můžeme vidět ještě dnes a zbývající
mohutné lípy čítají tedy úctyhodných
131 let. Číměřskou kašnu, kterou zrekonstruoval pan Krninský a která funguje dodnes, postavil roku 1839 místní
kameník Matyáš Emmer. V neposlední
řadě musím vzpomenout i most přes
Koštěnický potok (tehdy Hostický) se
sv. Janem Nepomuckým, který byl vybudován r. 1828.
Obec měla postupně tři školy, ve kterých se mimo jiné vyučovala „číměřská
němčina“ se svérázným dialektem.
Ještě v roce 1852 se zde vyučovalo také
tkaní a předení, a to i v kurzech pro dospělé. Při návštěvě místního hřbitova si
můžete všimnout nápadného pomníku po levé straně, jakoby s kamennými
valouny. Patří místní učitelce Barbaře
Schimeczkové, která vyučovala technickým pracím. V roce 1769 vznikla
v Číměři první Černínská manufaktura, která patřila k významným dodavatelům příze a plátna v kraji. Tyto
přádelny lnu a bavlny tehdy zaměstnávaly 390 tkalců a 293 pomocných

Přadlena
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sil. Roční produkce činila 2640 centýřů lnu (1 centýř je 61,68 kg) a 40 centýřů bavlny. Tkalo a spřádalo se skoro ve všech domech jak v Číměři, tak
i v dalších našich osadách. Například
v Bílé byla manufaktura na punčochy.
Největší produkci však měla Černínská
manufaktura, která měla sídlo v Číměři
v nynějším domě čp. 115 na kopci směrem na Novou Bystřici. Roku 1821 však
začali hlásit první úpadky Jan Kytlička
a Kašpar Binder. Číměřské plátenictví
už dále nemohlo konkurovat rozvíjející
se tovární výrobě v Albeři, Nové Bystřici
a v Jindřichově Hradci. Proto v 2. polovině 19. století tato textilní výroba v Číměři z velké části úplně skončila.
Pracovní příležitosti nalézali zdejší lidé rovněž v několika místních lomech. Byla zde výše zmiňovaná výroba
přízí, plátna a punčoch doma i v manufakturách. Stálo zde několik mlýnů, obchody s textilem, masem, potravinami,
tabákem a lahvovým pivem, zlatnictví
a hodinářství, lazebnické služby, hospody, truhlárny, výrobna šindelů, prádelna, krejčovství a úpravna oděvů.
Obec měla svoji pekárnu pečiva s parní
pecí. Hospodařilo se zde ve velkém na
polích i v lesích. V Číměři sídlil významný poštovní úřad na trase mezi Prahou
a Vídní a četnická a požární stanice.
Ilona Nováková
Zdroj: SKOČNÝ, Ladislav. Poklady řeky
Hostice. Pangeit, 2020.

Tkalcovství
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PLOUTVE, SKICÁK, RAKETA
Luboš Doutlík

Když se před padesáti lety v červenci otevřelo před naším
tátou údolí Koštěnického potoka, mírně stoupající od Číměře ke Kačležskému rybníku, byla to prý láska na první pohled. Samoty!
V polozapomenutém a pohraničníky pilně střeženém kraji našel prostor pro své záliby a radovánky. Vášnivě houbařil,
jezdil na kole, brázdil vody Kačleháku s ploutvemi i na různých plavidlech, tenisová podání smečoval o vrata stodoly. Svého sportovního ducha a nadšení rád sdílel a předával
i ostatním, zvlášť dětem. Olympiády, soutěže, blbnutí a srandičky přes den, večer zase muzicírování s kytarou u ohně. To bývaly
prázdniny s naším tátou.
Jako architekt-urbanista později spolupracoval při tvorbě
územních plánů se starosty blízkých obcí.
Velikou láskou, částečně spojenou s jeho prací, zůstávalo
objevování, kreslení a malování vesnické architektury. Jeho
obrazy, které zachycují malebná místa zdejších vesnic a krajiny, se můžeme těšit stále, i když nás činorodý pan architekt
Luboš Doutlík již před 10 lety opustil.
Veronika Doutlíková
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Prodej palivového dřeva
Obec Číměř nabízí k prodeji občanům palivové dříví z obecních lesů. Jedná se
o již vyrobené převážně čerstvé jehličnaté dříví ve dvoumetrových délkách připravené k odvozu na velmi dobře přístupných skládkách v lese i pro osobní automobil.
Cena za 1 m3 je 500 Kč bez DPH, což v přepočtu činí 320 Kč bez DPH za prostorový metr.
Nabídka je platná do vyprodání zásob.
Bližší informace včetně možností dopravy podá správce obecních lesů Ing. Jan
Špulák (tel. 724 524 546) nebo pracovníci Obecního úřadu v Číměři.

Pojízdná prodejna
Do Potočné, Dobré Vody a nově i do Lhoty zajíždí pojízdná prodejna. Pokud chcete, aby zajížděla i do Vaší osady, obraťte se
na Obecní úřad v Číměři.

Výzva novým přispěvatelům

Chtěli byste přispět svým textem nebo fotkou do příštích čísel Číměřska? Se svými nápady, náměty a příspěvky se obracejte
na Kristýnu Hrdinkovou, e-mail: kristynahrdinkova@seznam.cz, tel.: 776 396 699

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
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nápady, připomínky, příspěvky:
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Správa obecních lesů:
Ing. Jan Špulák, tel: 724 524 546
e-mail: hajny-robatko@email.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

Sběrný dvůr:
Provozní doba sběrného dvora:
Středa 15.00-17.00 h
Sobota 8.00-12.00 h
Leden a únor zavřeno, případně po dohodě se správcem dvora Pavlem Drachovským, tel. 774 697 448
Obsluha ČOV v Číměři:
František Staš, tel.: 774 585 144
Obsluha vodovodů ve správě obce:
František Votava, tel.: 606 543 873
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