ČÍMĚŘSKO
Vážení občané Číměřska,
měsíc prosinec bývá měsícem bilancování, ale také měsícem,
kdy přemýšlíme o tom, co nás čeká v příštím roce. V následujících řádcích se pokusím ohlédnout za uplynulým rokem
z pohledu nás, zastupitelů obce a zamyslet se i nad rokem následujícím.
Na počátku letošního roku 2019 jsme předali sportovcům
do užívání nově zrekonstruované rozšířené kabiny na hřišti
i s kulturním zařízením, které začalo sloužit i širší veřejnosti.
V současné době se chystá předání a kolaudace klubovny
v Nové Vsi, která byla letošní druhou největší investiční akcí.
Hlavní prioritní záležitostí byl nákup podílu v kamenolomu
v Číměři. V současné době je tedy naše obec jediným vlastníkem
společnosti.
V průběhu roku jsme museli řešit celou řadu provozních záležitostí, které jsou spojeny s údržbou
a opravami, ale i rozvojem obsáhlého obecního majetku. Letošní rok nám poněkud komplikovala kůrovcová kalamita, která
(i když zatím nezasáhla výrazně citelně naše obecní lesy) tak
ovlivnila výkupní ceny dřeva. I proto jsme se rozhodli omezit
plánovanou těžbu a neprodávat dřevo pod cenou.
Co nás čeká v roce příštím?
V současné době vedeme debatu o rozpočtu na příští rok. Již
dnes je jasné, že s nástupem teplých dnů vypukne další kolo boje
s kůrovcem. Obec Číměř byla úspěšná se žádostí o dotaci na les-
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nickou techniku a bude pořizovat traktor, lesní frézu na drcení
klestu a frézu na naorávání půdy, pro lepší přirozenou obnovu
lesa. Chtěli bychom zrekonstruovat zastávky v Číměři a upravit veřejné prostranství před hasičárnou. Dále administrujeme
žádost o dotaci na odbahnění Návesního rybníka ve Lhotě a na
obnovu Obecního rybníka v Sedle. Úpravy si vyžádá i nový rybník v Číměři ve směru na samoty. V současné době jsme zahájili
přípravy na zlepšení kvality vody v Nové Vsi, což do budoucna
bude představovat nemalou investici. V Číměři musíme vyřešit
rozšíření čistírny odpadních vod a zahájit projektové přípravy.
Čekají nás opravy místních komunikací a další údržba obecního majetku včetně veřejných prostranství. Jedná se jen o malý
výčet toho, co nás čeká, ale je zřejmé, že příští rok bude opět rok
pracovní.
Děkuji všem zastupitelům obce, všem zaměstnancům obecního úřadu; těm, kteří pro obec pracují mimo zaměstnanecký
poměr, personálu mateřské školy, zaměstnancům kamenolomu
Číměř i všem ostatním, kteří přispíváte svou činností k chodu
obce za Vaši kvalitní odvedenou práci.
Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních
svátků a všechno nejlepší v příštím roce. Přeji Vám všem pevné
zdraví a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.
Radek Kněžínek
starosta obce

Co přejí naši občané k Vánocům sobě, druhým a Číměřsku do roku 2020
(malá ochutnávka z ankety mezi obyvateli obcí)
• Skvělé vydařené a usměvavé akce, při kterých se lidi sejdou, a je jim fajn (Nová Ves, Sedlo).
• Zdraví a zdraví a ještě jednou zdraví, štěstí a lásku (Potočná).
• Klid a mír (Lhota).
• Lepší vztahy mezi lidmi, toleranci a vzájemnou úctu (Dobrá Voda).
• Bohatého Ježíška, spoustu hraček, aby maminka letos upekla ty nejlepší perníčky na světě (Sedlo).
• Víc vody, míň brouků v lese (Číměř).
• Pohodové Vánoce (Potočná).
• Hodně pohádek, a aby každý našel pod stromeček něco, co ho potěší (Číměř).
• Vánoce jsou hlavně pro děti – jim hodně radosti a rozzářených očí. Dospělým přeji víc rozumu a štěstí (Bílá).
• Šťastné Vánoce a do nového roku 2020 všem pevné zdraví (Lhota).
• Spoustu pozitivní energie (Číměř).

VÁNOCE OČIMA NAŠICH PŘEDKŮ
zvyky - pověry - legendy
Naše lidové, náboženské, ale i prosté zvyky, víry a legendy mají obvykle
kořeny už ze starověkých náboženských formách a vzorcích. Přichází z raných dob našeho bytí a nyní
jsou součástí každoročních festivalů
a slavností.
Slavnosti roku otvírají Vánoce.
Na Vánoce nikde nesmí chybět
stromek se zářícími světly. Zhruba týden před Vánocemi ve všech domech
byla zahájena výstava betlémů a to
jako prezentace Kristova narození.
Betlém se postavil do rohu místnosti a zdobil tak dům po celý vánoční
čas. V předvečer Vánoc se přísně dodržoval půst. O Štědrém dnu se pak
podávalo mnoho jídel, ale hlavním
chodem byla vždycky v lepších rodinách „černá ryba“(kapr načerno)
a v méně bohatých pak nudle s mákem polité sirupem.
Na Štědrý den si lidé kladli otázky o budoucím životě nebo smrti.
Ty byly položeny různým způsobem
a mnoho dívčích srdcí se třáslo strachy, jestli jejich přání položené žertovnou otázkou, bude mít tu správnou odpověď.

Na sv. Barboru - 4. prosince - se
pak trhaly větvičky ovocných stromů a čekalo se, jestli o Vánocích
tyto větvičky rozkvetou (to pak pro
onu dívku či chlapce v příštím roce
znamenalo oddavky). Doma se lilo
roztavené olovo do studené vody
a až se zformovalo, četla se z něj budoucnost. Vánoční koledy se zpívaly
ve všech domácnostech. O Tomášových dnech před Vánocemi (podle
křesťanského kalendáře – 21. 12.) si
všechny dívky kupovaly „Strizel“-pletýnku, vánočku takzvaný „Tomášův
Strizel.“
Pokud dívka či chlapec uslyšeli na
křížové cestě na Štědrý den smích,
mohli čekat příští rok svatbu. Pokud ale uslyšeli si někoho stěžovat,
mohla je postihnout v příštím roce
i smrt. Jestliže o Svatém večeru vám
rozsvícené světlo ukazovalo váš stín
bez hlavy, znamenalo to, že příští Vánoce neuvidíte. Stejně tak, když rozloupnete vlašský ořech a jádro bude
černé.
Nový rok připadá už od 16. století na prvního ledna. Za starých časů
zvony zvonily ze všech farních kos-
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telů, aby pohřbily starý rok. Na Nový
rok si všichni přátelé a známí potřásají rukama a přejí si šťastný Nový
rok.
Dvanáct svatých nocí od Vánoc do
Zjevení Páně se nazývá „Podnocí“.
V „Podnocích“ jsou všechny práce,
kromě těch nejnutnějších (=nemoci,
péče o hospodářská zvířata), vynechány.
Na Tři krále je tzv. „ Bohatá noc.“
V tento večer si připomeneme „Dar
spasení“. Na Tři krále je na stole
u Kristova dítěte obvyklé, aby tam
ležely drobné věci (dárečky), chléb
pečený v ohni a potřený sádlem.
V tento večer dorazí služebníci, kteří
odešli za Štěpánských dnů. Dříve byl
ale svátek Tří králů také obyčejný. Tři
maskované postavy představovaly
tři krále a chodili z domu do domu
s hvězdou, aby zde zachytili lásku
přizpůsobenou Dnům tříkrálovým.
Tak končí vánoční čas a lidé se pomalu chystali na Hromnice - 2. února.
Ilona Nováková
Text tohoto volného překladu je z roku 1908
(Číměřská kronika).
Založení Číměře je datováno již roku 1329.

PŘÁNÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jen několik dnů zbývá do Vánoc
a my se nacházíme uprostřed adventního období - doby čekání na
Vánoce.
Mateřská škola Číměř má za sebou
několikaleté trvání školy s právní subjektivitou. Přestože je MŠ příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem
je obec Číměř, již od roku 2003, je každý uplynulý rok (a troufám si říci, že
budou i ty další) organizačně velmi
náročný a projít všechna úskalí není
(a nebude) nikterak jednoduché.
Konec roku téměř vždy vybízí k bilancování uplynulého období. Byly
a jsou okamžiky v životě každého
z nás, a samozřejmě i v životě naší
MŠ, které ze své pozice ohodnotím
jako méně zdařilé, ale jsem si jistá,
že jich bylo tak málo, že nestačily negativně ovlivnit chod MŠ, a že díky
svým kolegyním jsme zvládly vše ve
zdraví, šťastně a v prostředí příjemném pro nás pro všechny a hlavně
pro „Naše – Vaše DĚTI.“
Předškolní věk patří beze sporu
k těm nejšťastnějším obdobím v životě. Když jsem byla malá a venku
začalo pršet, myslela jsem si, že na
nebi pláčou andělíčkové. Babička mi
říkávala, že každý člověk má na nebi
svého andělíčka, který na nás dává
pozor, abychom byli šťastní, když
naše maminka nemá čas, a andělíček
pláče vždy, když se mu nedaří naše
štěstí ohlídat. V dnešní uspěchané
době míváme my dospělí málo času
na své potomky. Nemám, nesmím
to mít nikomu za zlé. A snad se ani
nedivím. Světem vládnou zcela jiné
priority a člověk musí být opravdu
velmi sebejistý a otrlý, aby jim odolal
a svým dětem vysvětlil případné odlišnosti. Doufám, že se nám v MŠ daří
částečně pomáhat zaměstnaným rodičům a plnit tak funkci „ mých vysněných andělíčků“. O devatenáct
dětí pečují tři paní učitelky (jedna
na velmi zkrácený úvazek), pořádek
v budově i vně zajišťuje paní uklízečka a dobrou chuť všem přeje paní kuchařka ze ŠJ při MŠ.
Učitelky pracují podle školního
vzdělávacího programu, který jsme
vypracovali na základě Rámcového
vzdělávacího programu pro před-

školní vzdělávání a přizpůsobili na
podmínky naší MŠ. Filosofií MŠ je
potřeba děti vést a vychovávat pro
spolehlivý život.
Snažíme se, aby si děti uvědomily
toto, cituji: „Slunce máme, aby nám
svítilo na cestu. Písně máme, abychom měli co zpívat, oheň máme,
aby nás hřál, sny máme, abychom
snili. Louky máme, abychom se mohli toulat a lesy, abychom měli kam
jít.“
V naší mateřské škole s pravidelným provozem (od 6,15 hod - 16,00
hod.) v jednom oddělení s celodenní
péčí jsou děti ve věkovém složení od
2 - 6 let. Naší snahou je, aby prožitky
dětí byly, co nejintenzivnější, proto je
obohacujeme spoustou příjemných
činností a akcí.
Ráda bych poděkovala sponzorům,
kteří svými příspěvky podporují akce
konané ve školce. Víme, že když dítě
žije v prostředí ŠTASTNÉM, naučí se
být ŠTASTNÉ.
Jednou z akcí pro existenci dobře
fungující MŠ je i zápis do MŠ. Je stanoven na 15. 4. 2020 od 10,00 – 11,00
hod. Zvu tímto rodiče, jejichž dítě ve
školním roce 2020 – 2021 dovrší věk

tři roky, aby přišli své ratolesti zapsat
k docházce do mateřské školy.
Nejstarších dětí, které se v letošním
roce připravují na školu základní, je
deset. Čeká je zápis do základní školy.
Přeji všem dětem, aby touto zkouškou prošly s odvahou a úspěšně.
Přeji naší MŠ co nejméně „uplakaných andělíčků“, zdravé, rozesmáté
děti, spokojené rodiče, nakloněné
a přístupné zastupitele, a zářivou
spolupráci se zřizovatelem.
Přeji všem výše jmenovaným
a svým kolegyním, aby příštích 365
dnů slyšeli pouze příjemné zvěsti,
aby se obklopili báječnými, usměvavými, tolerantními a vstřícnými lidmi
a mohli se opřít o jejich pochopení,
pomoc a přízeň, aby celý příští rok
byl k životu a k tomu všemu odvahu
a radost, se kterou vykonávají svou
práci a navíc pohodu za každou cenu.
Přeji Nám – Vám a Našim – Vašim
dětem, aby uměly naslouchat dobře
míněným radám, ať už je uslyší od
„mých vysněných andělíčků“, či od
Nás – Vás, kteří je doprovázíme.
Magdalena Zelenková
ředitelka MŠ
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HISTORIE VÝZNAMNÝCH DOMŮ VE LHOTĚ
Ilona Nováková je pro většinu obyvatel kadeřnicí v Číměři. Mnozí však dobře vědí, že mezi její zájmy a
koníčky patří kronikářství a sběr dat, která se vážou na naše Číměřsko.
Chtěla bych vám přiblížit život jednoho domu, který se začal psát L.P.
1764 (kdy byl postaven, ale s určitostí
přesně nevíme). Každý dům měl tehdy svůj název – jméno, a až později,
za doby Marie Terezie v 18. stopletí,
přišlo na řadu číslování.
Lhota dům „U Fuchsalů“ L.P. 1764
později přejmenován „ U Herzla“. Podle staré kupní smlouvy z roku 1764
přepsala vdova Anna Schirmer, po
smrti svého pátého muže, tento dům
svému synovi Jakobu Schirmerovi.
2. března 1816 Jakob Schirmer přepsal tento malý dům svému synovi
Antonu Schirmerovi a po jeho smrti
16. listopadu 1835 dědí tento domek
jeho dcera Therezia. Již po pěti letech, tedy v roce 1840, ho prodala za
360guldenů Sebastianu Grausamovi
původem rodáka ze Sedla.
22. května 1847 kupuje dům Simonn Grausam za 500 guldenů. Pobyl zde pouze jeden rok a pak ho pod
cenou prodal za pouhých 400gulde-

nů Johannu Fuchsovi, který sem přichází 4. května 1848, aby zde založil
živnost železářskou. Vedlo se mu velice dobře a nastřádal větší množství
majetku. V roce 1872 nejspíše těžce
onemocněl, a proto chtěl přenechat
celý dům Mathiasu Marischkovi, ale
jen za těch podmínek, že bude pokračovat v železářském řemesle. Avšak
Johan Fuchs náhle umírá a dům tímto spadnul do klína Mathiasu Marischkovi, který společně 2. května 1872
s Antonem Schnellem (syn největšího sedláka z Číměře)a jeho manželkou Elizabeth. Ti prohledávali celý
dům a pátrali po velikém majetku,
který měl údajně Johan Fuchs za svůj
život a v době válečných v tomto malém domku nastřádat. Nenašli však
vůbec nic. Železářství nezachovali
a dům jim Mathias Marischka přenechal. Dům byl celý nově opraven
a v listopadu 1890 po smrti Elizabeth
Schnellové přepsán na jejich dceru
Anastázii Schnellovou.

V roce 1902 se tohoto domku vzdala a raději ho prodala Johannu a Leopoldině Herclovým. Ti zde spokojeně
žili a jaké překvapení je čekalo, když
v roce 1922 úplně náhodou našli poklad, který tehdy Johan Fuchs za svého života uschoval a skrz jeho náhlé
úmrtí, byl v dobré skrýši schován až
do tohoto roku. Našlo se zde zboží ze Saska i Bavorska, spousta starých mincí, 200 maďarských tolarů
a u toho leželo ještě 1200 stříbrných
dvacetníků. Co bylo s pokladem dál,
se již nepíše, ale manželé Herzlovi
zde žili až do konce války a v roce
1945 tento dům, jako většina německých rodin, museli opustit. Následně
byli eskortováni přes Rakousko až do
Německa. Nyní zde žije česká rodina.
To byl pouze jeden příběh malého
domku ze Lhoty. Podobné příběhy
čekají na svá zpracování, ať to budou
příběhy domů číměřských, potočenských, či jiných. Vždyť v Číměři je
soupis domů psán již od roku 1580.

DOBRÁ VODA
Dobrá Voda - Guttenbrun (620 m.
n. m.) - krátký popis vesnice těsně po
válce.
Vesnice patřila k Nové Bystřici. Dopravní spojení zde bylo vždy složité.
Autobus jezdil jen z Číměře vzdálené zkratkou přes les 30 minut pěšky,
k vlaku se chodilo do Senotína vzdáleného přes hodinu pěšky a povozem
jste se mohli svést pouze do „Krampach“ nynější Potočné.
K vybavení obce tehdy patřila krásná jednopatrová budova moderní
mlékárny stojící u křižovatky na Senotín. Přes cestu bývala malá kovárna, která už tehdy měla elektrikou
poháněné stroje. Hospody tu byly
provozovány hned dvě a pořádaly se

zde i taneční zábavy, a i jeden obchod
se smíšeným zbožím a tabákem. Po
potoce pod vesnicí stál mlýn se spodním náhonem a pod hrází Panského
rybníka byla moderní cihelna s pecemi. K obci patřily i Samoty zvané
Jednoty, které byly roztroušené mezi
Číměří a Kunějovem.
Divoké zvěře tu bývalo hojně, za
zmínku stojí velká hejna tetřívků. Na
polích se pěstovalo převážně žito, oves
a brambory. Lesy zde byly husté (převážně borové, smrkové a jedlové s dubovým a březovým porostem). Políčka
úzká a kamenitá, louky s rozlehlými
mokřady a samozřejmě skála zvaná
„Beistein“ a dva žulové lomy - byl to
bezesporu krásný avšak chudý kraj.
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Obec měla i s Jednotami 80 popisných čísel. Po odsunu Němců pouze
38. V roce 1944 zde žilo 378 německy
mluvících obyvatel a 59 dětí chodilo
do dvoutřídní obecné školy. Po osídlení českým obyvatelstvem zde bylo
již jen 143 lidí, z toho do místní školy
chodilo 15 dětí a 8 jich navštěvovalo
zdejší školku.
Celá vesnice hlavně kvůli poloze
a nadmořské výšce je bičována východními větry a tehdy hlavně v zimě
v horní části vesnice u školy bývaly tři
až pět metrů vysoké závěje a chodit
k sousedovi se muselo po odfoukaném oraništi. V létě zase časté blesky
uhodily do transformátoru a vesnice
bývala i několik dní bez elektrické-

ho proudu. Domy se stavěly s všudy
přítomného kamene bez izolace se
šindelovou střechou, takže do nich
často zatékalo.
Po divokém odsunu Němců v roce
1945 se zde usadili Češi převážně
z pelhřimovského okresu. Nejenom

oni všechny domy velice zpustošili,
vykradli a poničili co se dalo. Tak to
popisuje místní učitel, který sem přišel učit. V té době to tady vypadalo
asi takto: „Všechny domy měly rozbitá okna i dveře, co bylo uvnitř bylo
rozštípáno, podlahy vytrhané, peří

a sláma lítala všude. Všude se válely
spousty mršin koček a slepic a mezi
tím obrovská mračna blech a vší.“
I takhle se začínali psát dějiny jedné již české příhraniční vesničky
Dobrá Voda - dříve Guttenbrun.
Ilona Nováková
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POZVÁNKA DO ZÁKULISÍ HOSPODAŘENÍ
V OBECNÍCH LESÍCH
Lesy obce Číměř se rozkládají na
ploše cca 647 ha zpravidla ve větších komplexech v 9 katastrálních
územích (Číměř 187 ha, Sedlo 147
ha, Lhota 122 ha, Dobrá Voda 76 ha,
Bílá 51 ha, Hradiště 29 ha, Potočná
26 ha, Nová Ves 7 ha, Malíkov nad
Nežárkou 2 ha). Nachází se většinou
na balvanitých, místy skalnatých návrších. Nejvýše položeným místem
je východní okraj majetku směrem
k Hůrkám s nadmořskou výškou cca
658 m.n.m., nejnižším bodem je niva
Koštěnického potoka v jihozápadním cípu majetku v Americe cca 480
m.n.m. Z hlediska expozice terénu je
nezanedbatelná skutečnost, že se významná část obecních lesů nachází
na severních či severozápadních svazích, tudíž není tolik vystavena teplým jihovýchodním přepadovým větrům pocházejícím z Panonské nížiny,
které jinde v oblasti České Kanady
působí v zimě rozsáhlé kalamity vlivem námrazy.
Nejvíce zastoupenou dřevinou je
borovice (55%), dále smrk (35%), buk
(4%), bříza (3%), jedle (1%), modřín
(1%), olše (1%), dub (1%).
Zajímavým údajem je plošné zastoupení věkových stupňů lesa, z něhož je patrné, že v obecních lesích je
nadnormální podíl mýtních porostů
starších než 100 let a dále nadnormální podíl nejmladších porostů.
Naopak značný propad v zastoupení vykazují porosty středního věku
od 30 do 80 let. Toto zastoupení není
zdaleka ojedinělé, vyskytuje se u většiny okolních lesních majetků a při
zasazení do historického kontextu
lze snadno vysvětlit. Nejstarší porosty založené na přelomu 19. a 20.
století, tedy v době relativního klidu
a levné pracovní síly, se vyznačují poměrně vysokou kvalitou a většinou se
jedná o porosty cílových dřevin smrku a borovice. Je na nich znát zřetelnou stopu důsledné péče v mladém
věku, byly vysazené v hustém sponu s dostatečným počtem stromků
a dobře ochráněny před náporem

buřeně a spárkaté zvěře, které tehdy podle archívních záznamů nebylo zdaleka tolik jako dnes, protože
majitelé půdy nebyli příliš ochotní
tolerovat škody zvěří a proto její stavy udržovali na hranici hospodářské škodlivosti (některé druhy zvěře
např. muflon, daněk a v některých
oblastech i jelen byly tehdy chovány
pouze v oborách). S nástupem hospodářské krize mezi světovými válkami je znát, že na zakládání nového
lesa již nezbývalo tolik prostředků
a proto se z této doby dochovaly porosty nižší kvality (sukatější vlivem
řidšího sponu, který mohl být způsoben i tím, že nebylo prováděno
doplnění místo uhynulých stromků)
a s větší příměsí náletových dřevin
břízy a osiky, přičemž nejhorší kvalitu vykazují porosty ve stáří cca 70
– 80 let, tedy založené kolem druhé
světové války. V řadě případů se evidentně jedná o nálet na vytěžených
plochách, typickým příkladem jsou
centrální část Lágru nebo porosty
podél linie pohraničního opevnění
pod Hradištěm. Po válce došlo zejména v pohraničí v důsledku zalesnění dřívějších zemědělských
pozemků k významnému nárůstu
plochy lesa, v obecních lesích najdeme ukázkové prvolesy vyznačující se
značnou netvárností, sukatostí a sbíhavostí kmene nalevo podél cesty ze
Sedla do Ameriky. Častá mezernatost
prvolesů je dána tím, že zde chybí
kořenový rošt z předchozí generace
a proto se stromy snáze vyvrací. S nástupem jednotného socialistického
hospodaření došlo k plošnému znárodnění majetku, z hlediska úrovně
lesnického hospodaření však nelze
přehlédnout významný pokrok, neb
se dotěžily nekvalitní, často zabuřenělé řediny a řádně zalesnily staré
paseky. Díky spojení provozu s výzkumem se začalo dbát na genetický
původ sadebního materiálu a vhodnost dřevin na daném stanovišti. Významným počinem bylo rozčlenění
rozsáhlých monokultur borovice
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a smrku skupinami melioračních
dřevin za účelem zlepšení kvality půdy a zvýšení stability. Bukové
skupiny, lesnicky nazývané „kotlíky“
pocházející ze 60. a 70. let 20. století jsou v lese velmi nápadné, rovněž
byly do kotlíků vysazovány duby, jedle, javory, lípy, douglasky či modříny.
V roce 1977 byl vydán nový lesní zákon, který byl zpracován na míru velkoplošnému socialistickému hospodářství, z této doby pochází rozsáhlé
porosty tyčovin např. severně od Bílé
nebo v Bídě. Díky špatné přístupnosti pro velkou těžební techniku zůstaly
stranou zájmu některé lokality, a proto dnes máme např. v prostoru mezi
Lhotou a Hradištěm rozlehlé plochy
přestárlých porostů. Nadnormální
rozsah nejmladších věkových stupňů
lesa je dán intenzívním hospodařením obce po navrácení lesů v posledních dvou desetiletích.
Uvedené zastoupení věkových
stupňů má zásadní vliv na těžební možnosti a proto je třeba počítat
s tím, že za přibližně 20 – 30 let dojde
k výraznému snížení těžby cca o 1/3,

což si jistě někteří pozorovatelé vyloží tak, že hajný zlenivěl, protože když
byl mladší, tak mýtní porosty našel.
Tento nepříznivý předpoklad se tedy
snažíme zmírnit tím, že zcela nevyužíváme těžební možnosti dané lesním hospodářským plánem a tak část
těžeb oddalujeme na další desetiletí,
a dále intenzívními výchovnými zásahy v porostech středního věku, které povedou ke zvýšení přírůstu.
Hospodaření v obecních lesích
je upraveno lesním hospodářským
plánem (LHP) schváleným Krajským
úřadem na období let 2016 – 2025.
LHP stanoví na období platnosti maximální výši těžby, minimální podíl
melioračních dřevin při zalesnění
a minimální plošný rozsah výchovných zásahů (tj. prořezávek a probírek) v porostech do věku 40 let. Součástí LHP jsou hospodářská kniha,
kde jsou jednotlivé porosty popsány
podle taxačních veličin, a dále porostní mapa, v níž jsou jednotlivé porosty barevně odlišeny podle věku. LHP
dále obsahuje návrh opatření v jednotlivých porostech – těžbu, výchovu
a zalesnění. Při umísťování těžeb se
zohledňuje stáří a stav porostu, reliéf
terénu a směr nebezpečného větru.
Návrh skladby dřevin pro zalesnění
vychází ze zjištěného lesního typu,
který vyjadřuje půdní, vlhkostní
a terénní vlastnosti stanoviště, aby se

pěstovaly dřeviny, které tam budou
mít vhodné podmínky a byla tak zajištěna budoucí stabilita i produkce
kvalitní dřevní hmoty.
Při zpracování LHP byly na základě posouzení kvalitativních znaků
(tvar a plnodřevnost kmene, vitalita,
zdravotní stav) též vytipovány porosty vyznačující se vysokou genetickou
kvalitou za účelem zajištění vlastních
zdrojů reprodukčního materiálu,
protože podle platné zákonné úpravy je povoleno při zalesnění používat
pouze reprodukční materiál uznaného původu. Následně bylo uznáno
celkem 17 porostů pro dřeviny smrk,
borovici, modřín, jedli a dub, z nichž
je možné sbírat osivo jak pro vlastní
potřebu, tak dodávat do semenářských firem.
Základem dobrého hospodaření
je funkční cestní síť, která zajistí odvoz vytěženého dříví z lesa, dopravu
pracovníků a materiálu (sazenice,
pletivo, přípravky) a umožní pohotovou správu lesa. Proto se postupně
opravují odvozní cesty v lese, obnovují původní katastrované polní cesty spojující les s veřejnými komunikacemi a dále se cestní síť doplňuje
novými cestami tam, kde chybí, přičemž se zpravidla využívají stávající
přibližovací linky, u nichž dochází
k rozšíření průjezdné šířky, vybudování skládek a zlepšení kvality povr-

chu. Doplněním chybějících cest se
výrazně do budoucna sníží náklady
na přibližování dříví na odvozní místo. V roce 2017 byla zásadním způsobem zpřístupněna centrální část Lágru, probíhá zpřístupnění Sedelské
Bídy a zatím jen částečně došlo ke
zpřístupnění rozsáhlého komplexu
mýtních porostů mezi Lhotou a Hradištěm.
Je zřejmé, že dobře sjízdné lesní
cesty budou ve zvýšené míře svádět
veřejnost k vjezdu do lesa, ať již za
účelem sběru lesních plodin, rekreace nebo krádeží dříví. Proto považuji
za vhodné připomenout §20 odst. 1
zákona 289/95 Sb. (zákon o lesích),
kde je uveden zákaz jezdit a stát motorovými vozidly v lese, přičemž tento
zákaz neplatí na činnosti, které jsou
prováděny při hospodaření v lese,
a dále se nevztahuje na vlastníka lesa,
který může udělit výjimku dalším
osobám. V obecních lesích se tato
výjimka nejčastěji uděluje pro samovýroby dříví a je uvedena ve smlouvě.
V případě, že bude docházet k častému porušování zákazu vjezdu do lesa
a s tím spojenému poškozování opravených cest, bude obec nucena cesty
pro veřejnost uzavřít závorami.
Dalším dlouhodobým úkolem
je prostřednictvím koupí, prodejů
a směn postupné vyřešení vlastnických vztahů a scelení lesního majet-

Ukázka popisu porostů
v hospodářské knize
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Bukové kotlíky jsou obzvlášť na podzim velmi nápadné - pohled od hlavní silnice
směrem ke Hradišti.

110letý geneticky hodnotný porost borovice u Prostřední
cesty nad Sedlem.

50letý bukový kotlík nad Lhotou.

Solitérní buky se v lese ponechávají z estetických i sta- Velmi zdařilá 3letá kultura borovice u cesty do Ameriky.
bilizačních důvodů.

ku, aby obec vlastnila souvislé lesní komplexy a naopak
se zbavila odloučených menších pozemků. V roce 2016
byla dokončena velká směna s Lesy České republiky s.p.,
lesní správou Jindřichův Hradec, při níž obě strany daly
do směny 36 ha lesa, přičemž obec výměnou za nesouvislé pruhy lesa v Číměřských stráních a odlehlé lesy při
cestě z Bílé na Lásenici získala lesní pozemky v k.ú. Číměř, Bílá a Sedlo a došlo tak ke scelení komplexů v Bídě,
v Americe a nad Sedelským rybníkem. Nyní se připravuje podobná směna s lesní správou Český Rudolec, která spravuje lesy na levém břehu Koštěnického potoka.
V uplynulých třech letech došlo rovněž k získání cca 15
ha lesů od fyzických osob. V současné době probíhají
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo, při nichž je
naším zájmem drobnými majetkovými přesuny vyřešit nesoulady mezi hranicí obecních lesů v katastrální
mapě a ve skutečnosti.
K lesnictví tradičně patří krajinotvorba a péče o přírodní i kulturní dědictví, proto postupně dochází k zakládání estetických prvků (stromořadí, vyhlídky, lavičky,
studánky) a opravám drobných památek (křížky, kapličky).
Ing. Jan Špulák
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100letý geneticky hodnotný porost smrku v prudkém svahu jižně od Číměře. Smrk
zde vzhledem k extrémnímu podloží nedosahuje velkého přírůstu, ale zachovává
kvalitu kmene.

130 letý geneticky hodnotný porost smrku poblíž Panského rybníka.

80letý porost vzniklý zřejmě náletem na Lágru.

140letý geneticky hodnotný porost modřínu podél silnice z Číměře do Nové Bystřice.

Nekvalitní mezernatý porost na bývalé zemědělské půdě u cesty do Ameriky.
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Mladý porost mezi Sedlem a Bílou vzniklý náletem. Prázdná místa byla doplněna
modřínem s individuální ochranou proti zvěři. V pozadí 50letý bukový kotlík.

Kvalitní borová tyčkovina v Americe.

Kvalitní borová tyčovina se zřetelnou přibližovací linkou severně od Bílé.

Přestárlý 150letý špatně přístupný porost pod Hradištěm.

Přirozené zmlazení na Kovářce.

Smrková kultura u silnice do Nové Bystřice, za ní skupiny vitálního náletu modřínu
pocházejícího ze sousedního uznaného porostu.

Velmi zdařilá 4letá kultura dubu na Márinkách u Bílé.

Jedlové šišky se v září začínají rozpadat a na větvích zůstává pouze středové vřeteno,
proto se sbírají přímo v korunách.

ČÍMĚŘSKO - informační list obce Číměř s osadami

Přehledová mapa obecních lesů

V lesnické mapě jsou porosty barevně odlišeny podle věku
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HASIČSKÝ SBOR V ČÍMĚŘI
Hasičská činnost v Číměři má svoji tradici, historii a velký význam pro zajištění bezpečného prostředí
občanů. Parta hasičů je skupinou, která reprezentuje své dovednosti na řadě hasičských soutěží, ale také
pomáhá při řešení mnoha situací, které lze řadit mezi situace ohrožující na životě či majetku obyvatelstva.
Nejčastěji je lze spatřit při výjezdu k požárům a haváriím, ale také jak pomáhají při plánovaných
hospodářských činnostech obce,
při svozu elektroodpadu a odstraňování spadlých větví z komunikací apod. Často jsou zváni k výjezdům
dalších skupin. Za toto konání si zaslouží velké díky.
Obec Číměř v tomto roce nakoupila hasičům potřebné vybavení
k soutěžní činnosti a hasiči obdrželi od několika sponzorů i příspěvek
na pořízení části vybavení. V příštím
roce hasiči budou dál usilovat o doplnění a obnovu výstroje a výzbroje,
které potřebují ke své záslužné práci.
Pan Kocar Jiří ml. poskytl o hasičském sboru i další informace:
l Hasičský sbor Číměř má v současné době 13 členů a po dosažení
plnoletosti k nim přibydou další čtyři
mladí členové.
l Po letošní valné hromadě se stal
novým velitelem David Bartoš (velitel: David Bartoš, starosta: David Hašek, hospodař: Jiří Kocar, preventista:
Jaroslav Běhoun, revizor sdh: Michal
Drábik).
l V současné době se sbor schází ve
zbrojnici v případě údržby techniky
a výzbroje.
l Současnou technickou vybavenost tvoří: cisternová avia, plovoucí
čerpadlo, elektrocentrála, motorová
pila a starší stříkačka ps12 používaná
pro potřeby požárního sportu.
l V letošním roce 2019 se nám podařilo po dvaceti letech sestavit soutěžní družstvo, které se dvakrát týdně scházelo a trénovalo na přípravu
soutěžní činnosti. Ta proběhla formou čtyř soutěží: v Dolním Skrýchově, v Roseči, v Přehořově a Lodhéřově, kde jsme získali pohár za 3. místo.
V příštím roce budeme v soutěžích
pokračovat.

Zajímavosti z požární kroniky
z konce 19. století
Paní Nováková a pan Kocar zjistili pro Číměřsko další zajímavosti na
téma: HASIČSKÝ SBOR.
V historii Číměřska postihlo obec
Číměř hned několik požárů, ale jeden z největších se stal 8. 2. 1843, kdy
shořelo několik soukromých domů,
včetně radnice.

Hasiči z Číměře pomáhají při pálení klestu (2019)

ČÍMĚŘSKO - informační list obce Číměř s osadami

Toho dne, mezi 4. a 5. hodinou ranní, vznikl požár, který zničil domy
č. p. 39; 40; 41; 42 ; 43 a 45. Číslo 45
byla radnice. Ze shromážděných
skutečností vyšlo najevo, že začalo
hořet ve stodole, kde bylo uskladněno seno, které se vznítilo nejspíše od
nestřeženého ohně nebo dýmky.
Požáry vznikaly velice často, protože jediné zdroje světla a tepla byly

z otevřeného plamene. Většina střech
v té době byla vyrobena z dřevěných
šindelů, pod kterými bylo uloženo
seno a sláma.
Ať byly příčiny požáru jakékoli, lidé
si museli při vypuknutí ohně pomoci sami. V roce 1876 byla zakoupena
první hasičská stříkačka značky Hilgartner tažená koňmi.
A také proto v roce 1889 vzniká první dobrovolnický hasičský sbor. Jeho
předsedou byl Jackob Longin, náměstek Ferdinand Binder, pokladník
Ludwik Fucker a velitel Johann Schimeczek. Začátkem roku 1890 získal
sbor první nové sací čerpadlo dodané

společností Smekal z Prahy. V roce 1895
sbor obdržel druhé sací čerpadlo, které koupil od společnosti Ischermale
v Teplicích. Hasičská zbrojnice byla
postavena starostou Ludwigem Fuckerem. Sdružení mělo tehdy na začátku
64 dobrovolných členů.
Ferdinand Binder, místopředseda dobrovolného hasičského sboru,
měl dobrý důvod podpořit hasičskou
službu, protože jeho rodiče po požáru z 8. 2. 1843 se stali přes noc bezdomovci.
Původní zakoupený dům hasičské
zbrojnice byl ze dřeva. Měl děravý
komín a celkově špatný stav, proto

byla v roce 1893 postavena zbrojnice nová. Zbrojnice byla postavena
ve středu obce záměrně, aby vzdálenost, v případě požáru byla stejná.
V roce 1926 byl číměřský hasičský
sbor spojen s obcí Dobrá Voda. Počet
členů obou obcí je 40. Jen pro porovnání, v obci Lhota bylo 31 členů, v Sedle
43 členů v Bílé 15 a v Potočné 34.
Další velký požár se v obci udál
24. 8. 1944, kdy sestřelený americký bombarder B-24 spadl přímo do
obce a zapálil několik domů.
Tím končí historie sboru do roku
1945. Po příchodu nového obyvatelstva byl založen sbor nový.

Hasiči z Číměře u lesního požáru Dobrá Voda 2019

Soutěž hasičů - Dolní Skrýchov 2019

Soutěž hasičů - Lodhéřov

Zásahovka - požár tatry mezi Bílou a Lásenicí (2019)
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SPORT
V polovině druháku na gymnáziu
jsem si vážně zranila koleno a s házenou, kterou hraji od svých osmi
let, to vypadalo nahnutě. Přesto přišly nabídky na přestup do nejvyšší
soutěže ze Slavie Praha, Baníku Most
a z Písku, kam jsem se vydala hrát
a také studovat. Návrat po zranění
nebyl vůbec lehký.
Dnes studuji Vysokou školu tělovýchovy a sportu v Praze, hraji nejvyšší
házenkářskou ženskou soutěž Moll
ligu a jsem moc ráda, že stále figuruji ve výběru házenkářských juniorek
České republiky. Díky sportu si vážím
víc svého zdraví, vnímám ho jako základní kámen v mozaice mého života, do které patří tvrdé tréninky, rehabilitace, víkendové zápasy, studium,
vzácné chvíle s rodinou a přáteli,
radost ze hry a pohybu vůbec. Sport
můžu všem jen a jen doporučit. Há-

zená je krásný týmový sport, který
také bolí, ale přináší člověku pocity
úspěchu a vlnu pozitivní energie.
Poděkování patří hlavně mé rodině, která mě vždy podporovala
a podporuje.

Házenkářka z Potočné

První vydání Číměřska připadlo na dobu, kdy mladí sportovci ze
všech krajů pobývali na sportovním
svátku – na Dětské sportovní olympiádě, která se konala v Plzni. Číměřsko
a zároveň Základní školu a Mateřskou školu Nová Bystřice reprezentovala Michala Hauserová a to
v kolektivním sportu – házené. Jakým směrem se dál tato téměř dvacetiletá sportovkyně z Potočné dál
ubírala?
Ještě dva roky po olympiádě v Plzni, na kterou moc ráda vzpomínám
a kde výběr jihočeských házenkářek
získal zlatou medaili, jsem hrála házenou v Jindřichově Hradci. Jsem
velmi vděčná všem trenérům, pod
nimiž jsem v Jindřichově Hradci vyrůstala a nikdy nezapomenu na kolektiv holek, s kterými jsem hrála.

Turnaj s tradicí

Na číměřských kurtech se tradičně koná Svatováclavský turnaj
v tenise. Ani rok 2019 nebyl výjimkou. Cílem této akce nejsou
jen podané sportovní výkony, ale hlavně příjemná atmosféra
společného setkání.
Už nyní se příznivci bílého sportu těší na další ročník, ke kterému zvou i další zájemce. Sportu zdar!
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vStolní tenis ve Lhotě
Dne 30. 11. 2019 se ve Lhotě konal
turnaj ve stolním tenise – pinpongu,
kterého se zúčastnilo devět družstev.
Přijelo osmnáct hráčů z nedalekého

okolí, z Hůrek, Nové Bystřice, Číměře,
Stráže nad Nežárkou a vzdálenějšího
Znojma. Tito pánové si udělali k jídlu
beraní vývar s knedlíčky a sportovně
se utkali o hlavní cenu turnaje – lit-

rovku rumu a pár obuvi. Vítězi se stali: Jiří Soukup z Číměře a Jaroslav Podařil z Nové Bystřice, ale dobrý pocit
ze hry prožil každý.

Na povedeném červencovém memoriálu Jaroslava Mašky v Číměři si dali dostaveníčko
i veteráni místního fotbalu. Setkání se protáhlo do pozdních večerních hodin.

Kuželkáři z Číměře

Začalo to tenkrát před 20-ti lety, kdy
se parta z truhlářské dílny Míly Málka dala dohromady a založila družstvo s názvem Truhlíci. A právě toto
družstvo se přihlásilo do amatérské
podnikové ligy družstev v Nové Bystřici, kam to bylo a je nedaleko. Název družstva, jak je patrné, vzniklo po
profesi truhlářů a zahájilo svou hru
ještě na staré bývalé novobystřické
dvoudráze. Jak v uvedeném ročníku
uvedené družstvo skončilo, si již nikdo nevzpomene, ale jedno je jasné,
bylo to družstvo průkopnické.
Následně vzniklo družstvo Drátků, které založil David Hašek, profesí elektrikář. Název družstva je opět
jasný. Posléze se objevilo družstvo

s názvem Řízci, zakladatelé Jan Pecha
s Radimem Pánkem, název opět vznikl od profese. Nejmladším družstvem
je Moja Team, kde za zakladatele
družstva považujeme Petra Dubenského staršího.
V roce 2007 se konalo první měření mezi sportovci. Zúčastnili se ho
fotbalisti a kuželkáři jak ukazuje přiložená fotografie, kde jsou i veteráni
číměřského fotbalu.
V letošním ročníku 2019/2020 je
amatérská podniková liga v Nové
Bystřici rozdělena pouze do dvou
lig a naše tři družstva Řízci, Drátci
a Truhlíci jsou v první lize. Zvláště
družstvo Řízků si vede velmi dobře,
jelikož ke dnešnímu dni (27. 11. 2019)
vede první ligu. Družstvo Moja Team

je v druhé lize také na čele tabulky.
Skvělé výsledky!
Uskupení kuželkářů, vždy po každém ukončení sezóny, tedy v průběhu dubna až května každého roku,
dělá tvz.„dokulnou“. To na kuželně
soupeří nejdříve naše děti, které jsou
vždy oceněny sladkostmi a krásnými
medailemi za přispění obce Číměře,
za což děkujeme. Následně na dráhy
nastupují naše druhé polovičky, které
si musí zkusit, jak my celý rok trpíme.
Zbytek tohoto kuželkářského svátku
v posledních letech probíhá v klubovně na hřišti a to za zvuku kapely
Dixie.
Jinak doufáme, že nás kuželky budou bavit a sbližovat i nadále.
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INFO SERVIS
ČIPOVÁNÍ PSŮ

Máte-li již psa čipovaného, nahlaste prosím číslo čipu na
OÚ Číměř. Děkujeme

OZNÁMENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Nabízíme občanům zdarma vyřazené knihy z místní
knihovny. Knihy si můžete vybrat v době provozu veřejného internetu, tj. každé pondělí a středu od 13 do 17
hodin ve studovně knihovny.

ČÍMĚŘSKO INFORMUJE…

Náš zpravodajský občasník Číměřsko je určen všem obyvatelům.
Dává prostor pro příspěvky vás všech.
Číměřsko mapuje aktuální dění v obcích, informuje
a také nabízí firmám a podnikatelům Číměřska, aby
zdarma představili svoji činnost a výrobky. Stačí, abyste
nás kontaktovali.
I články uveřejněné v tomto vydání byly sepsány v dobré
víře, a to s cílem vám blíže přiblížit dění v obcích a ukázat
zajímavé příběhy ze života místních lidí.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Obec Číměř
378 32 Číměř 12
tel.: 384 388 808
IČ: 00246450, DIČ: CZ00246450, ID DS: 328ed26
www.obeccimer.cz
Bankovní spojení: ČS 603164389/0800
E-mailové kontakty:
kancelář: info@obeccimer.cz
starosta:
Mgr. Radek Kněžínek, starosta@obeccimer.cz
účetní:
Bc. Markéta Sliacká, DiS., ucto@obeccimer.cz
poplatky, evidence:
Bc. Hana Králíková, poplatky@obeccimer.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8,00-12,00
Úterý:
8,00-12,00
Středa:
8,00-12.00
Čtvrtek: 8,00-12,00
Pátek:
ne

12,30-17,00
12,30-14,00 jen poplatky a EO
12,30-17,00
12,30-14,00 jen poplatky a EO

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
Kontaktní osoba Obecní knihovny Číměř:
Vacková Dagmar, tel.: 607 138 715
Obecní knihovna Číměř je otevřena každé pondělí
16,30 - 17,30 hodin

VAŠI ZASTUPITELÉ

starosta Mgr. Radek Kněžínek
SNK - Číměř s osadami
starosta@obeccimer.cz, tel.: 725 876 791
místostarosta Jaroslav Janata
SNK - Číměř s osadami		
Jaroslav Běhoun
ČSSD		
Petr Dubenský
ČSSD		
David Hašek
Společně pro občany		
Mgr. Marika Hauserová
SNK - Číměř s osadami		
Miroslav Kaiseršot
ČSSD		
Jan Kandl
SNK - Číměř s osadami		
Zdeněk Kněžínek
SNK - Číměř s osadami		
Jiří Kroupa
SNK - Číměř s osadami		
Irena Molová
SNK - Číměř s osadami		
Stanislav Šalanda
Společně pro občany		
Václav Votava
Společně pro občany
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