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SLOVO STAROSTY

Dopady koronavirové krize na finance naší obce
a stávková pohotovost starostů					
Kdo trochu sleduje dění v obci, tak
jistě ví, že začátky roku obec tradičně
hospodaří v rozpočtovém provizoriu.
To ve zkratce znamená, že se z rozpočtu
obce vydávají peníze jen na nutné opravy, údržbu a provoz obce a na investice,
které byly započaty nebo nasmlouvány
v předchozím rozpočtovém roce. Má to
své výhody i nevýhody. Nevýhodou je, že
nemůžeme rozjet nové investiční akce,
když není schválen nový rozpočet. Výhodou je, že můžeme pracovat s aktuálními
čísly výsledku hospodaření za předchozí
rok a také již máme přesnější předpovědi
pro příjmovou stránku v daném roce. Příjmy obce se skládají z několika položek.
Tou největší je příjem z rozpočtového
určení daní. Zjednodušeně řečeno, stát
vybírá několik druhů daní. Z této sumy
si nejvíce ukrojí stát sám na svůj provoz,
a to cca dvě třetiny. 14 procent pak připadne krajům a 21 procent putuje do
obcí. Peníze putující do obcí jsou pak
ještě přepočítávány různými koeficienty,
takže nejvíc peněz na jednoho trvale žijícího obyvatele dostávají velká města.
Domnívám se, že současný systém
velmi znevýhodňuje zejména obce našeho typu. Jednak jsme obec s velkým
katastrálním územím, což je například
nákladné z pohledu údržby a oprav obecních majetků včetně místních komunikací a mnoha nemovitostí. Krom nás, trvale
žijících, zde máme velký podíl chalupářů,
které však rozpočtové určení daní prakticky nezohledňuje, ale obec jim musí
poskytovat podobný servis, jako trvale
žijícím občanům. Tohle je prostě jedna
z nedokonalostí rozdělování daňových
výnosů.
V důsledku koronavirové krize, která vypukla v březnu 2020, a v souvislosti
s opatřeními, vláda ze dne na den prakticky vypnula ekonomiku v republice.
Vládě sice můžeme vyčítat leccos, ale je
třeba uznat, že nikdo pořádně nevěděl,
s čím bojujeme. V této době jsme také
sestavovali rozpočet a již tehdy jsme tušili, že daňové výnosy dostanou povážlivé
rány zpomalením ekonomiky. Proto jsme
předpokládané daňové příjmy oproti loňskému roku ponížili o zhruba 20 procent.
Již v této době pan premiér i ministryně
financí prohlašovali, že veřejné finance
jsou zdravé. Jenže co to jsou veřejné finance? Jsou to rozpočty státu, rozpočty
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krajů a rozpočty měst a obcí. Státní dluh
je vyšší než 1,6 bilionu korun a letošní
plánované zadlužení ho jen prohloubí.
Nedělejme si iluze, že to v dalších letech
bude lepší. Takže ve státních financích
žádné zdraví nehledejme. Zdravé jsou
naopak finance krajů a obcí. Ty jsou totiž zvyklé hospodařit s vyrovnanými rozpočty, nebo dokonce dokázaly vytvořit
i nějaké rezervy na horší časy, protože ty
se bohužel opakovaně dostavují jako třeba nyní. Dobu hojnosti střídají krize odjakživa. A právě do peněz obcí a krajů se
rozhodla sáhnout vláda, když za dobu karantény potřebovala odškodnit osoby samostatně výdělečné činné a potřebovala
rychle sehnat peníze. Ty vzala z peněz,
které byly určené obcím. Vláda ústy paní
ministryně financí opakovaně odmítla
obcím tyto výpadky jakkoliv kompenzovat a navíc spolu s panem premiérem obvinila obce, že se nechtějí podílet na následcích krize. Přitom to byly právě obce
a kraje, které se hlavně v době začínající
pandemie musely starat, aniž by se jim
dostalo ze strany státu jakékoliv podpory.
Proti tomu tedy ostře vystoupily Sdružení
měst a obcí a Sdružení místních samospráv, jejímž jsme také členem. Došlo
i na stávkovou pohotovost starostů obcí,
kteří se rozhodli osobně podpořit demonstrací před poslaneckou sněmovnou
schválení senátního návrhu, který obcím
přizná alespoň částečnou kompenzaci,
a byl hlavně rychlejší než způsob řešení,
ke kterému se po nátlaku uvolila i vláda.
Je třeba dodat, že kompenzační příspěvek ve výši 1200 korun na obyvatele zdaleka nepokryje výpadek ekonomiky. Pro
srovnání, daňové příjmy za květen oproti
loňskému roku znamenaly pro obec propad minus 300 tisíc korun, což je snížení
o 36 procent. V dalších měsících to bude
podobné.
Co to bude znamenat pro obec? Normální rozpočet ve výdajové stránce znamená, že cca dvě třetiny rozpočtu tvoří
nutné výdaje, jako jsou mzdy, údržba,
opravy, školka, elektřina, plyn a další položky, které prostě financovat musíme
a na kterých se můžeme uskromnit jen
velmi těžko. Tyto výdaje se snažíme držet
nízké dlouhodobě. Další třetina je určena na investice. Obce proinvestují ročně
více než 110 miliard a patří mezi největší investory v zemi. Když klesne příjem

obce, kde se vezmou peníze na investice,
tedy na práci pro firmy a řemeslníky? Odpovědí vlády byly slíbené dotace. Dotace
jsou pro malé obce velkou administrativní zátěží. Kdo se někdy v prostředí dotací
pohyboval tak ví, že dotace se vypisují
na konkrétní věci, jejich administrace je
velmi složitá, nákladná, na vše musí být
připravené drahé projekty apod. Navíc
jsou dotace nenárokové a hranice mezi
přidělením dotace a jejím odmítnutím je
velice tenká. Navíc doba mezi samotným
vytvořením záměru, vyhotovením projektu, podáním žádosti a jejím schválením může trvat velmi dlouho. Tento způsob může být výhodný pro větší města,
která mají specializované zaměstnance
na dotační problematiku. Navíc samotné dotační tituly v konečném důsledku
projekty prodražují. Domnívám se, že
zejména v posledních letech se dotace
na cokoliv staly mantrou. Z pohledu obce
našeho typu se lépe hospodaří s penězi,
které máme a za které si můžeme koupit
nebo postavit to, co potřebujeme a co
sami chceme, a ne pořizovat to, na co je
zrovna vypsaný dotační titul, ve kterém
možná uspějeme.
Z výše uvedeného je zřejmé, že obec
nečekají lehké časy, a že poslední dva
roky nám moc radosti, co se týká obecních financí, nepřináší. Ač byly poslední
roky optimistické z pohledu daňových
příjmů, tak jak jistě víte z minulých vydání zpravodaje, obec investovala do nákupu podílu v místním Kamenolomu. Pět
milionů jsme zaplatili hned a pět milionů
splácíme formou výhodného úvěru, a to
ještě asi čtyři roky. V důsledku dlouhotrvající kůrovcové kalamity obec postrádá
i příjmy z obecních lesů. Ale buďme optimisté. Věřím, že se vrátí zase lepší časy.
Chtěl bych poprosit Vás všechny o trpělivost. Všechno, co jsme si naplánovali,
jistě postupně zvládneme, akorát to bude
asi o něco déle trvat.
Mgr. Radek Kněžínek
starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Zkrácený zápis z 12. zasedání obecního
zastupitelstva 20. 4. 2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Již na minulém zasedání zastupitelstva pan starosta seznámil zastupitele postupně s plánovanými akcemi a také plány, se kterými by se mělo při přípravě plánovaného rozpočtu
počítat. Vzhledem ke koronavirové pandemii, která zasáhla
celou Českou republiky i ostatní státy světa je potřeba daný
rozpočet přizpůsobit této situaci. Je potřeba počítat s menším příjmem ze sdílených daní od státu, stejně tak s příjmem
z těžby v lese. Zde se opět promítne situace jako v minulém
roce, a to kůrovcová kalamita.
Přijato usnesení 1/12-2020: Zastupitelstvo obce schvaluje
zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a zároveň zveřejnění návrhu rozpočtového výhledu na období 2021–2025.

Zkrácený zápis z 13. zasedání obecního
zastupitelstva 18. 5. 2020

Zahájení, kontrola usnesení z poslední schůze
Rozpočet obce na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl předložen zastupitelům na
minulém zasedání, konaném dne 20. dubna 2020. Všichni
zastupitelé obdrželi tabulku týkajících se předpokládaných
příjmů a výdajů na rok 2020. Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úředních deskách ve všech obcích i na webových stránkách obce Číměř v době od 21. dubna 2020 do 11. května
2020. Občané i veřejnost měli v této době prostor na vznesení připomínek a dotazů. Ze strany občanů nebyly vzneseny
žádné připomínky ani návrhy.
Rozpočet obce se skládá:
PŘÍJMY: 16.328.970 Kč, VÝDAJE: 17.686.997 Kč,
FINANCOVÁNÍ: 1.358.027 Kč
Usnesení 1/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje
rozpočet obce Číměř na rok 2020 v příjmové části 16.328.970 Kč,
výdajové části 17.686.997 Kč a financování ve výši 1.358.027 Kč.
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY
Jak je již z minulých let známo, dochází v průběhu roku,
k měsíčním rozpočtovým změnám, kterým se bohužel neubráníme. Většinou se jedná jen o jednotlivé přesuny „peněz“
v rámci jedné kapitoly. V minulosti již bylo schváleno zastupitelstvem obce přenesení této zodpovědnosti a pravomoci
pouze na starostu. Důvodem byla skutečnost, že se tak děje
každý měsíc před účetní uzávěrkou, a ne vždy je možné, aby
se zastupitelstvo obce sešlo na zasedání. Proto by bylo dobré
toto usnesení/ pověření opět schválit.
Usnesení 3/13-2020: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schvalováním rozpočtových změn v potřebné výši s tím,
že zastupitelstvo obce bude se změnami seznámeno vždy na
následujícím zasedání zastupitelstva obce a při závěrečné
kontrole plnění a čerpání rozpočtu obce za daný rok.
PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA VRTANOU
ČI KOPANOU STUDNU A PŘÍSPĚVEK NA DOMÁCÍ ČOV –
SAMOSTATNÝ ČLÁNEK
Usnesení 4/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje pravidla po poskytnutí příspěvku na vrtanou či kopanou
studnu a příspěvku na domácí ČOV.
Usnesení 5/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje
převedení zhoršeného hospodářského výsledku z roku 2019
ve výši 27.415, - Kč z fondu rezerv MŠ Číměř.
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Příprava výběrového řízení – rybníky Sedlo a Lhota
Pan starosta seznámil zastupitele se zprávou od paní Ing.
Procházkové z PL projektu, která pro obec zajišťuje dotace
na obnovu rybníků v Sedle a ve Lhotě, že je potřeba schválit
obsah výzvy, výběr firem a jmenování členů komisí pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek na obnovu
rybníka v Sedle a odbahnění ve Lhotě. Schvalování výzvy
k podání nabídky
Usnesení 6/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje
obsah výzvy k podání nabídky – oznámení o zahájení výběrového řízení a zadávací podmínky pro akci „Obnova rybníku v Sedle“
Usnesení 7/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje obsah výzvy k podání nabídky – oznámení o zahájení výběrového řízení a zadávací podmínky pro akci „Odbahnění
rybníku Návesní na p.č. 303/1 k.ú. Lhota u Sedla“
• Schvalování dodavatelů pro oslovení na zhotovení zakázky
Pan starosta vyzval zastupitele, aby navrhli některé dodavatele, kteří budou osloveni na zhotovení zakázky Obnova
rybníku v Sedle. Pan starosta měl již k dispozici návrhy na
některé firmy, které by mohly být osloveny a další firmy pak
vyplynuly s diskuse zastupitelů. Pro obě akce budou osloveny stejné firmy.
Usnesení 8/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje
návrh dodavatelů pro oslovení na zhotovení zakázky „Obnova rybníku v Sedle“
- Milan Sobek
- 1. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o.
- Swietelsky stavební s. r. o.
- Hydro & Kov s. r. o.
- Jipama s. r. o.
- Plosab s. r. o.
Usnesení 9/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje
návrh dodavatelů pro oslovení na zhotovení zakázky „Odbahnění rybníku Návesní na p.č. 303/1 k.ú. Lhota u Sedla“
– TOTOŽNÉ FIRMY
• Schvalování komise pro otevírání obálek
Usnesení 10/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje komisi pro otevírání obálek pro zakázku „Odbahnění
rybníku Návesní na p.č. 303/1 k.ú. Lhota u Sedla“ ve složení: Radek Kněžínek, Markéta Sliacká, Ing. Jan Špulák
a Jaroslav Janata.
Usnesení 11/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje komisi pro otevírání obálek pro zakázku „Obnova rybníku v Sedle“ ve složení: Radek Kněžínek, Markéta Sliacká, Ing.
Jan Špulák a Jaroslav Janata.
• Schvalování komise pro hodnocení nabídek pro zakázky
Usnesení 12/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje komisi pro hodnocení nabídek pro zakázku „Odbahnění
rybníku Návesní na p.č. 303/1 k.ú. Lhota u Sedla“ ve složení:
Radek Kněžínek, Ing. Martin Růžička, David Hašek, Jaroslav
Janata, Miroslav Kaiseršot a náhradník Ing. Jan Špulák.
Usnesení 13/13-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje
komisi pro hodnocení nabídek pro zakázku „Obnova rybníku v Sedle“ ve složení: Radek Kněžínek, Ing. Martin Růžička,
David Hašek, Jaroslav Janata, Miroslav Kaiseršot a náhradník Ing. Jan Špulák.
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Různé
Pan starosta předal slovo panu Ing. Špulákovi, aby objasnil
zastupitelstvu situaci ohledně některých směn pozemků.
Detailně vše na webových stránkách obce.
Žádosti občanů, diskuse a závěr – poděkování
Po konzultaci s hygienickou stanicí nám bylo doporučeno
v současnosti neuskutečnit každoroční setkání důchodců.
Termín setkání bude upřesněn později, nejspíše bude přesunut na podzim. Co se týká taneční zábavy, bude též lepší ji
pro tento rok odložit.
Dále pan starosta poděkoval hasičům, kteří pomáhali při
práci kolem kanalizace. V současné době probíhá čištění kanalizace, odklon čisté balastní vody, monitoring kanalizace,
odkalování a údržba šoupat.
Pan starosta přímo jmenoval a děkoval dobrovolníkům, kteří
se v nouzovém stavu vyhlášeném při koronavirové pandemii, starali a nabízeli pomoc ostatním občanům obce. Jednalo se hlavně o šití roušek.

Zkrácený zápis z 14. zasedání obecního
zastupitelstva 22. 6. 2020
Projednání a schválení závěrečného účtu obce a MŠ
za rok 2019
Pan starosta seznámil zastupitele a přítomné občany se
zprávou o přezkoumání hospodaření obce Číměř za rok
2019, které provedla auditorská společnost ECO-ECONOMIC&COMMERCIAL OFFICE s. r. o., auditor Ing. Petr Sobotka. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 nebyly zjištěny žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby
a nedostatky. Zpráva je součástí závěrečného účtu a byla zveřejněna na úřední desce spolu se závěrečným účtem obce ve
dnech 27. 5. 2020 až 12. 6. 2020. Plnění rozpočtu za rok 2019:
• příjmy: 25.141.734,11 Kč
• výdaje: 34.153.740,46 Kč
• financování: 9.012.006,35 Kč
Závěrečný účet obce a MŠ za r. 2019, který obsahoval dokumenty, jako je rozbor plnění a čerpání závazků a pohledávek
za r. 2019, byl taktéž zveřejněn na úřední desce ve dnech od
27. 5. 2020 do 12. 6. 2020. Rovněž byla v témž termínu zveřejněna rozvaha, příloha účetní závěrky a výkaz zisků a ztrát,
analytická předvaha, soupis majetkových účastí obce, rozvaha a výkaz zisků a ztrát MŠ, tvorba a čerpání SF vše za rok
2019. Výsledek hospodaření MŠ Číměř skončil v roce 2019
ztrátou ve výši -27.415,27 Kč.
Usnesení 1/14-2020: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Číměř za rok 2019, včetně zprávy auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, a to bez
výhrad.
Projednání účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke
dni 31. 12. 2019
Byly předloženy veškeré účetní výkazy, které podávají informaci o celkovém hospodaření obce a příspěvkové organizace zřízené obcí – MŠ Číměř: rozvahy, výkazy zisků a ztrát
a přílohy, která vysvětlují a doplňují informace v předešlých dokumentech. K nahlédnutí byly poskytnuty veškeré
účetní deníky, jakož i pokladní knihy, knihy faktur, závazků
a pohledávek, výsledky inventarizace a další. Obecní zastupitelstvo na základě předložených dokladů by mělo svým
výrokem schválit účetní závěrku jako celek, neboť tato splnila požadavky uvedené v přijaté směrnici obce a vyhláškou
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č. 220/2013 Sb. Je vyhotoven protokol o schválení účetní závěrky, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Usnesení 2/14-2020: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce Číměř za rok 2019, sestavenou ke dni 31. 12.
2019, a to bez výhrad.
Usnesení 3/14-2020: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Číměř za rok 2019, sestavenou ke dni 31. 12.
2020, a to bez výhrad.
Různé
A. Slova se ujal pan Zdeněk Kněžínek, zastupitel a jeden
z jednatelů společnosti Kamenolom Číměř s. r. o., který všem
přečetl zprávu o fungování a situaci ve společnosti Kamenolom Číměř s. r. o. za několik posledních měsíců. Zpráva je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu o hospodaření v kamenolomu Číměř s. r. o. na vědomí.
B. Pan starosta přečetl žádost o finanční dotaci ve výši 7.000,
- Kč na tábor „Vzhůru ke hvězdám“. Prázdninový tábor se
koná ve Starém Městě pod Landštejnem a jako každoročně
ho pořádá Základní škola Nová Bystřice – hlavní vedoucí tábora – Mgr. Marika Hauserová.
Usnesení 4/14-2020: Zastupitelstvo Obce Číměř schvaluje
příspěvek na dětský tábor ve výši 7.000 korun pro ZŠ a MŠ
Nová Bystřice.
C. Pan starosta přečetl žádost o udělení souhlasu obce se zařazením území obce do územní působnosti MAS Třeboňsko.
Tento souhlas nepřináší obci žádné další závazky či povinnosti, a to ani finanční. Udělení souhlasu umožňuje obci,
aby její občané či sídlící společnosti, měli možnost předkládat své žádosti o dataci v budoucích výzvách MAS.
Usnesení 5/14-2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do územní
D. Pan starosta přečetl návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni č.: JH-014330059314/002 akce „Lhota, Kamenský,
kabel NN“.
Usnesení 6/14-2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Lhota, Kamenský-kabel NN“, č.: JH-014330059314/002, se společností
E–ON Distribuce a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000
Kč bez DPH.
E. Pan starosta seznámil zastupitele se zprávou, že je potřeba
znovu schválit nové znění společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA s.r.o. Již v minulosti byl byla tato smlouva
schválena. Z organizačních důvodů je nyní potřeba ji schválit znovu.
Usnesení 7/14-2020: Zastupitelstvo obce schvaluje nové
znění společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA s.r.o.
se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec.
Žádosti občanů, diskuse a závěr
Pan starosta přidal několik doplňujících bodů, které mají
hlavně informativní charakter.
• Poděkoval pořadatelům za uspořádání dětského dne v Číměři.
• Další poděkování patřilo paní Iloně Novákové, která připravila expozici o Číměři a jednotlivých osadách. Výstava
se zaměřuje hlavně na minulost obce. Je vystavena v zámku
v Nové Bystřici a bude zpřístupněna celé léto.
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OBECNÍ KALEIDOSKOP
Pozvánka do novobystřického
zámku na zajímavou výstavu
o Číměřsku

Chtěli bychom Vás všechny pozvat
na výstavu o historii Číměře a dalších
číměřských osad (vesnic) doplněnou
o zajímavé staré fotografie s popisky.
Tuto výstavu její kurátorka z Číměře,
paní Ilona Nováková, nazvala „Historická tajemství Číměře a okolí, aneb co
se skrývá na půdě“ a určitě bude, na co
se dívat.
Expozici můžete vidět v novobystřickém zámku v časech uvedených na
webových stránkách informačního
centra Nová Bystřice.
Paní Ilona Nováková, které chceme
touto cestou za tuto činnost velmi poděkovat, všem vzkazuje: „Chtěla bych
Vás touto cestou zároveň také poprosit o pomoc s hledáním dalších starých fotografií domů, kapliček, křížků
a lidí z Číměřska a okolních vesnic;
a tímto doplněním přispět ke sbírce,
která bude věnována později do každé
z uvedených osad, jestliže budou místní lidé mít o popis a historické fotografie zájem. A také - Nezapomeňte nakouknout do proutěné truhly.“

Co nám přidělává práci?

Jedná se stále o naše odpady. Již v minulých vydáních Číměřska jsem psal
o tom, že nás likvidace odpadů přijde na více než 700 tisíc korun ročně,
z toho bezmála 400 tisíc zaplatíme
z našich společných peněz. To jsou
náklady, které lze prostě a jednoduše
vyčíst z účetnictví obce, a které prostě
z naší kasy zaplatíme. Pak jsou tu náklady, které už tak lehce vyčíslit nejde,
ale které jsou také nemalé. Bohužel
vznikají tím, že jsou někteří z nás nedbalí, nezodpovědní, nebo možná jen
líní.
V naší obci a v osadách máme kolem
čtyřiceti kontejnerů na tříděný odpad.
Občané si občas stěžují, že jsou kontejnery brzy plné a není kam odpad dávat.
Stačí však otevřít víka těchto kontejnerů. Co zde můžeme najít za poklady?
Stará lina, gumové hadice, lamináty, silony, matrace, PVC trubky… to opravdu do plastů nepatří. Zrovna tak sem
nepatří tašky s odpadky z domácnosti.
Někteří takto totiž šetří i na známkách
za popelnice.

Druhým problémem je samotné
ukládání. Je skvělé, když naše odpady
třídíme, ale před uložením do kontejneru se musíme postarat o to, aby
zabraly co nejméně místa. PET lahve,
plastové nádoby a obaly, či krabice od
mléka je třeba důkladně sešlapat. Stejně tak je třeba „zmenšit“ papírové krabice a kartony, které dáváme do kontejnerů na papír. Papír se sváží jednou
za měsíc, plasty jednou za čtrnáct dnů.
Pořízení jednoho velkoobjemového
kontejneru vyjde na 10 tisíc korun.
Další nemalé peníze stojí obsluha
kontejnerů, tedy samotný svoz. Pro
obec není vůbec ekonomické, pokud
nám odpadová firmy sváží „vzduch“
v podobě nesešlapaného odpadu. Naši
zaměstnanci musí kontejnery pravidelně objíždět, odpady třídit a sešlapávat, aby je bylo kam dávat, než budou
znovu vyvezeny. Věřte, že se nejedná
o příjemnou práci, a že bychom se raději věnovali sečení trávy v obcích, péči
o obecní majetek nebo o jeho opravy
nebo péči o naše lesy.
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Podobná situace je i u velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Tyto
kontejnery jsou velkým nadstandardem pro naše občany a rozhodně je neposkytuje pro své občany každá obec.
Bohužel, někteří z nás se je stále nenaučili požívat. Větve z ořezu stromů ze
zahrad se snažíme svážet hromadně na
jaře i na podzim a informujeme o svozu cedulkami přímo na kontejnerech.
Mimo tyto svozy se větve odkládají vedle kontejneru. Do kontejneru pak patří to, co lze kompostovat. Tráva, zbytky
ovoce a zeleniny, plevele ze zahrádky
apod. Větve, kameny a kořeny dřevin
se z posečené trávy vybírají opravdu
těžko a v kompostu se nerozkládají.
Bohužel se stalo, že nám v Nové Vsi
(například) někdo ke kontejneru dal
cementové tašky, nebo do kontejneru
v Číměři za obchodem někdo odložil
stavební suť. To opravdu kompostovat
nelze a není v silách obce uklízet po každém nezodpovědném jedinci tyto odpady. Stavební suť lze vyvézt na skládku Fedrpuš. Pokud se jedná o drobnou
stavební suť bez zbytků jiných odpadů,
jako jsou třeba obklady, lze jimi po dohodě s panem hajným vyspravit nějaké
větší nerovnosti v cestách. V poslední
době se také stalo, že jedni z našich
spoluobčanů vyvezli stavební suť a starou sanitární keramiku do prostor bývalého Kytličkova mlýna. Původce takto založené skládky byl zjištěn a vyzván
k odklizení. Pokud tak neučiní, bude
věc předána k vyřešení Policii ČR.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem, kdo se při likvidaci odpadů chovají zodpovědně a šetří naše společné
prostředky, které bychom raději využili
lépe, než tím, že je utopíme v odpadech.
A kolik že jsme za rok 2019 vyprodukovali odpadu?
Směsný komunální odpad – 92,5 tun
Objemný odpad – 15 tun
Plasty – 18 tun
Sklo – 17 tun
Papír a lepenka – 9 tun
Oděvy – 3 tuny
Nebezpečný odpad – 0,4 tuny
Kompozitní obaly – 1 tuna
Jiný biologicky nerozložitelný odpad –
2,1 tuny
Celkem 158 tun odpadu
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A opět psí výkaly

S tématem odpadů souvisí i následující řádky.
Žádáme opět všechny majitele psích
miláčků, aby je nenechali volně pohybovat po obci a navíc bez dozoru, a aby
po nich odklízeli jejich exkrementy. Na
svém dvoře si „psí poklady“ také přeci
nenecháváte a pravidelně uklízíte.
Tímto děkujeme všem slušným majitelům psů, kteří se chovají zodpovědně a nenechávají na veřejných prostranstvích nepořádek.

S kamenem pracoval František Staš,
truhlářské práce provedl Patrik Němec
a o pokrytí střech se postaral Michal
Zikmund. Děkujeme.

Odbahnění rybníku ve Lhotě
a obnova Obecního rybníku
v Sedle

Zdá se, že jsme se po mnoha peripetiích konečně dočkali. Byli jsme úspěšní s žádostmi o dotace na naše rybníky,
které již nutně potřebují nemalé investice. Projektová cena prací na odbahnění Návesního rybníka ve Lhotě
je více než dva miliony korun. Dotace
činí 60 procent této ceny. Projekt obnovy Obecního rybníku v Sedle počítá
s celkovou sumou 5,5 milionu korun.
Zde je dotace 90 procent uznatelných
nákladů. Obnovený rybník v Sedle
by měl mít po dokončení rozlohu cca
1 hektar při normální a 1,3 hektaru při
maximální hladině. V letošním roce
budeme soutěžit dodavatele akcí s tím,
že samotná realizace by měla proběhnout v příštím roce. Důvodem jsou
omezení a termíny, kterými jsme vázáni zejména z pohledu ochrany přírody
(hnízdění ptáků, zimování obojživelníků apod.). Zároveň doufáme a věříme,
že se nám podaří vysoutěžit dodavatele
staveb za ceny nižší, než jsou ty projektové.

Upozornění pro ubytovatele
na vyhlášku o místním
poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce na sklonku loňského roku přijalo tři nové vyhlášky,
které se týkají místních poplatků. Tento krok byl vynucen změnou zákona
o místních poplatcích a stávající vyhlášky byly uvedeny do souladu s tímto
zákonem. Všechny vyhlášky vstoupily
v platnost 1. 1. 2020. U dvou vyhlášek
se pro naše občany nemění prakticky nic. Jedná se o vyhlášku o místním
poplatku ze psů a takzvanou vyhlášku
o odpadech. Velkou změnou je vyhláška o poplatku z pobytu č. 3/2019, která
nahradila vyhlášku č. 1/2017 o poplatku z ubytovací kapacity.
Tato vyhláška ukládá všem poskytovatelům ubytování na území obce
přihlásit se jako ubytovatel na Obecním úřadě, vést evidenci ubytovaných,
vybírat od svých ubytovaných starších
osmnácti let poplatek 10, Kč/ den, který bude odveden ve prospěch obce.
Poplatková povinnost se týká i ubytování v soukromí. Důvodem přijetí této
vyhlášky je zejména fakt, že ubytovaní
využívají infrastrukturu obce a produkují odpady, které jdou na vrub obce.
Plné znění vyhlášek najdete na stránkách obce. Poskytovatelé ubytování by
měli začít tím, že se přihlásí na obecním úřadě v Číměři. Bližší informace
vám podá a případné dotazy zodpoví
paní Hana Králíková, která místní poplatky spravuje.

Oltář v Potočné

Pan Vladimír Krninský doplnil
a zkompletoval oltář v kapli v Potočné. Ústředním motivem oltáře je obraz
sv. Michaela, jemuž je kaple zasvěcena
od akademického malíře Jakuba Švédy.

Návštěva místopředsedy
Senátu ČR

Pohled na dnes již prakticky zaniklý Obecní rybník za
Sedlem ve směru na Bílou

Máme radost - přibyly u nás
další dvě studánky

Další dvě studánky přibyly v naší
obci. Jedna se nachází v Číměři ve
stráni za Obecním rybníkem ve směru na Kunějovské samoty a druhá na
cestě k pláži u Sedelského rybníka.
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Dne 22. 6. 2020 navštívil naši obec
místopředseda Senátu Parlamentu
České republiky a kandidát za senátní
obvod Pelhřimovsko pan Milan Štěch
(ČSSD). Na setkání se starostou obce
Radkem Kněžínkem se zajímal o aktuální dění v obci. Debatě neuniklo ani
současné společenské a politické dění
na celostátní úrovni. Starosta kvitoval
senátní novelu zákona o kompenzačním bonusu obcím.
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Číměřský fotbal

Malá rekapitulace dění kolem číměřského fotbalu od Františka Adamce ml.
Ze sezony 2019/2020 bylo odehráno,
bohužel, pouze půl. Na výsledné umístění číměřských fotbalistů měly nejvíce
vliv podzimní výsledky a tak obsadili
8. místo
(5 výher, 2 remízy, 6 proher, skóre
36:37, 17 bodů). Na jaře se už nezačalo, soutěže se nedohrávaly, nikdo
nesestoupil, ani nepostoupil. Aby se
fotbalistům po svém krásném sportu
nestýskalo, byly domluveny alespoň
přátelské zápasy (6. 6. doma Lodhéřov 3:1, 14. 6. doma Kunžak 3:1, 20.
6. doma Horní Pěna 5:3 a ještě 27. 6.
doma Buk B).
Na letošní léto jsou naplánované
dva turnaje: 11. 7. 2020 v Novosedlech
a 18. 7. 2020 u nás v Číměři za účasti
Kunžaku, Nové Bystřice A a B a Kelty
Sedlo.
Soupisku našeho mužstva tvoří 15
hráčů, trenérem je Pavel Hornek, vedoucím mužstva František Adamec
ml. Všichni se v rámci svých možností
snaží chodit poctivě trénovat (středa
a pátek společně u nás na hřišti, a to
i s kluky z N. Bystřice).
Klub těší i pořízení nového vybavení
na hřišti. V poslední době přibyla nové
nosítka a 10 míčů Adidas, které tým
používá na tréninky. Poděkování patří
sponzorovi číměřského fotbalu, což je
firma RM BAU, který nám koupil nové
sítě na branky.
Fotbalisté si od jara chválí novou obsluhu na hřišti v hospodě - pani Molovou.
Závěrečné zamyšlení, co zlepšit, co
je fajn?
„Asi větší účast kluků na tréninku.
Ale také mne překvapilo, jak hodně
mladších kluků má chuť hrát a zlepšovat se, to je asi nejvíc pozitivní, a to mi
dělá radost.“

soutěžní premiéru si zde se ctí odbyly
i členky našeho nově založeného ženského družstva. Naše dámy se umístily časem
32.31 s na krásném druhém místě, když
se jim po skončení soutěže u pasu houpal skalp jedněch z favoritek, a to družstva z Lásenice. Naše mužské družstvo si
v početně obsazeném startovním poli
vybojovalo také pohár za druhé místo
a postarali se tak o velké překvapení soutěže. Jejich čas se zastavil na hodnotě
30.01 s.
Naše hasiče a hasičky přijel povzbudit i jejich sponzor a podporovatel číměřského sportu, pan Václav Roh
z firmy RM – BAU, a skupina fanoušků
z Číměře a ze Sedla. Zejména dámy se
postaraly o výbornou náladu v průbě-

hu celé akce. Parádní den pro Číměřské završili fotbalisté domácí výhrou
v přátelském utkání s B mužstvem
Buku v poměru 8:1.

Rozloučení se školkou

Poslední předprázdninový den se
v naší mateřské škole slavilo. Paní ředitelka Magdalena Zelenková pasovala
pět nových školáčků, kteří opouštějí po prázdninách číměřskou školku
a od září 2020 si na záda nasadí aktovky. Není třeba dodávat, že dětské šampaňské teklo proudem. Personál školky
připravil i výborný dort.
Tímto bychom chtěli našim školáčkům popřát hodně štěstí v další důležité etapě jejich života.

Číměřští hasiči „loupili“
v Plavsku

Dne 27. 7. 2020 se v Plavsku uskutečnila soutěž v požárním sportu. Soutěže se
zúčastnili i naši dobrovolní hasiči. Svou
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Příspěvky na vrty a domácí čistírny
odpadních vod
Zastupitelstvo obce v rámci schvalování rozpočtu na tento rok připravilo pravidla pro poskytnutí
příspěvku občanům na pořízení vrtu či studny a pořízení domácí čistírny odpadních vod.
O příspěvek ve výši 30 tisíc korun
může požádat každý občan obce, který
nemá možnost připojení své nemovitosti určené k bydlení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci, má
trvalý pobyt v obci nejméně dva roky
a splní další podmínky, které jsou převážně spojené se samotnou realizací projektu jako je stavební povolení,
kolaudační rozhodnutí nebo souhlas,
povolení k odběru podzemních vod,
souhlasné vyjádření vodoprávního
úřadu apod. Příspěvek není nárokový
a konečné rozhodnutí o poskytnutí příspěvku je na zastupitelstvu obce, což
by mělo být jakousi pojistkou pro případné spekulace. Pro letošní rok bylo
v rozpočtu obce na příspěvky vyhrazeno 300 tisíc korun. Pokud by byla částka vyčerpána, tak se žádosti přesunou
do dalšího rozpočtového období a pokud se podaří vyčlenit další prostředky,
budou žadatelé uspokojeni v pořadí, ve
kterém podali žádosti na Obecní úřad.
Účelem příspěvku je pomoci zejména
občanům v osadách, kde není veřejný
vodovod a kanalizace.
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na vrtanou či kopanou studnu:
1) Nemovitost žadatele - majitele je určena k bydlení a není zde možnost připojit nemovitost na veřejný vodovod.
2) Žadatel je v dotčené nemovitosti
hlášen k trvalému pobytu nejméně dva
předchozí roky před podáním žádosti.
3) Pravomocné stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod, případně souhlas s ohlášenou stavbou.
4) Pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, případně
protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky.
5) Příspěvek je možné čerpat na nemovitost pouze jednou a jeho výše je max.
30 tis. korun
6) Příspěvek je možno poskytnout na
objekty (vrty, studny) zkolaudované,
resp. úředně uvedené do užívání po 1.
1. 2020.
7) Potvrzení o bezdlužnosti vůči obci
(vydá účetní obce).
8) Příspěvky lze vyplácet až do výše,
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kterou v daném roce umožní rozpočet obce. Žádosti podané po vyčerpání
částky se přesunou do následujícího
roku v pořadí, ve kterém byly úplné
podány a bude-li v rozpočtu obce další
podpora alokována.
9) Každý příspěvek schvaluje individuálně zastupitelstvo obce a není na něj
právní nárok.
Dále revokuje usnesení č. 6/2005 – pravidla pro poskytování příspěvku na
vrty.
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na domácí ČOV:
1. Nemovitost žadatele- majitele je
určena k bydlení a není zde možnost
připojit nemovitost na veřejnou kanalizaci zakončenou centrální čistírnou
odpadních vod.
2. Žadatel je v dotčené nemovitosti
hlášen k trvalému pobytu nejméně dva
předchozí roky před podáním žádosti.
3. Příspěvek je možné čerpat na nemovitost pouze jednou a jeho výše je max.
30 tis. korun
4. Příspěvek je možno poskytnout na

ČOV dokončené, resp. úředně uvedené
do užívání po 1. 1. 2020.
5. Žadatel doloží:
- čestné prohlášení o bezdlužnosti
vůči obci (vystaví účetní obce);
- doklad potvrzující pořizovací cenu
ČOV a náklady na pořízení;
- projektové dokumentace;
- osvědčení o certifikaci ČOV
(prohlášení o shodě);
- stavební povolení, povolení k vypouštění odpadních vod, či souhlas s ohlášením stavby ČOV a doklad o uvedení
stavby do užívání (kolaudační souhlas,
kolaudační rozhodnutí, protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky či souhlasné vyjádření vodoprávního úřadu).
6. Příspěvky lze vyplácet až do výše,
kterou v daném roce umožní rozpočet obce. Žádosti podané po vyčerpání
částky se přesunou do následujícího
roku v pořadí, ve kterém byly úplné
podány a bude-li v rozpočtu obce další
podpora alokována.
7. Každý příspěvek schvaluje individuálně zastupitelstvo obce a není na něho
právní nárok.

www.dumachalupa.cz
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Kam s ním (tentokrát s klestem)
Před časem vzbudilo velkou polemiku nakládání s klestem po těžbě v obecních lesích, proto se této
otázce budu věnovat ve svém příspěvku.
Problém s úklidem klestu vzniká při
každé plošné těžbě, kdy klest představuje překážku pro následné zalesnění,
a také při nahodilých těžbách způsobených hmyzími škůdci (kůrovci), protože klest často vytváří příznivé prostředí pro namnožení následné generace
škůdců a může tak dojít k opětovnému
napadení dalších živých stromů.
Z biologického hlediska je však klest
významným článkem v koloběhu živin v lese. Lesní půda je v porovnání se
zemědělskou půdou zpravidla chudá
a většina živin nepřetržitě koluje v tělech stromů, přičemž přibližně čtvrtina živin je obsažena ve dřevě, čtvrtina
v kůře, čtvrtina ve větvích a čtvrtina
v listí či jehličí. Z toho plyne, že když při
těžbě z lesa odvážíme dříví, mizí nám
tím i podstatná část živin. Proto je snahou moderního lesnictví dobře hospodařit také s živinami v lesním prostředí.
Neodpustím si přirovnání se zemědělstvím. Po staletí moudří hospodáři
znali hodnotu živin a pravidelně je do
půdy doplňovali. Z polí a luk odebírali
úrodu a pro dobytek píci, seno a slámu
a ve formě hnoje pak živiny vrátili zpět
do půdy. Dnešní stav, kdy se na polích
místo potravin pěstují kilowatty, kdy
se seno, sláma, obilí a kukuřice odváží
k energetickému využití, je nejen projevem neúcty k půdě a k daru úrody,

ale především nevratným znehodnocováním zemědělské půdy v naší zemi
cíleně řízeným evropskou dotační politikou za účelem oslabení budoucí konkurenceschopnosti našeho zemědělství. Tvrdá ekonomika však již pronikla i
do lesního hospodářství, když se běžně
z lesa odváží veškeré zbytky po těžbě ke
štěpkování a následnému energetickému využití. Za normálních podmínek
by sbírání klestu, jeho vyvážení z lesa
a následné seštěpkování byly celkově
nákladnější než klasické způsoby úklidu po těžbě (jen pro ilustraci: na výrobu
jednoho kamionu štěpky je spotřeba 90
litrů nafty a další spotřeba nafty připadá na vyvážení klestu z lesa), ovšem
vlivem nastavených dotačních pravidel
je tento působ zvýhodněn a v současné
době běžně rozšířen. Přitom příjem za
klest na štěpku představuje přibližně
pouze 1% a úspora za úklid klestu přibližně další 2% v porovnání s příjmem
za dříví. Naproti tomu je nevyčíslená
hodnota živin v klestu, které bude nutné v budoucnosti buď nahradit umělým přihnojováním (které bude jistě
nákladnější než výše uvedené příjmy
a úspory), nebo bude třeba počítat se
snížením úrodnosti lesní půdy, a tudíž
se ztrátou na produkci dřevní hmoty.
Z těchto důvodů považuji vyvážení
klestu z lesa za nezodpovědné a v obec-

Klest uklizeny na rovnobezne rady predstavuje zaklad budoucich priblizovacich linek
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ních lesích se neprovádí až na odůvodněné výjimky (např. když porost s hustým náletem neumožňuje klest uložit
ani spálit). Dalším negativním dopadem vyvážení klestu je zvýšené poškození linek a výskyt odřených stromů
v porostech.
Negativní vliv odstraňování organické hmoty z lesa je znám již více než
100 let a stále připomínán lesnickým
výzkumem i školstvím. V minulosti se
jednalo hlavně o tzv. hrabání steliva,
kdy se z úsporných důvodů nebo v dobách neúrody zejména v selských lesích odebírala svrchní vrstva listí, jehličí a větviček (tzv. hrabanka) a používala
se jako stelivo pro dobytek, někdy se
dokonce za tímto účelem osekávaly
spodní větve. Důsledek dlouhodobého
hrabání se projevil v degradaci půdy
snížením bonity a produkce. Dodnes
je často zřetelný rozdíl mezi vzrůstem
a dřevní zásobou soukromých (dříve
selských) lesů, kde se hrabalo, oproti
lesům státním (dříve panským) na témže stanovišti, kde se hrabání neprovádělo. Viděl jsem i porosty, které byly
ve věku 120 let vysoké pouhých 15 m.
Vzhledem k tomu, že ponechávání
klestu v obecních lesích vyvolalo jistou
kritiku a vlnu nepodložených tvrzení,
byl v roce 2015 požádán Výzkumný
ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) o zhodnocení stavu půdy
v obecních lesích. Po provedeném odběru vzorků půdy a jehličí z několika
lokalit a jejich vyhodnocení jsme obdrželi posudek, v němž byl konstatován
„nedostatek základních živin (vápníku, hořčíku a fosforu), který se projevuje ve špatné výživě dřevin, a jednoznačně doporučeno ponechávání
biomasy větví a asimilačního aparátu
v porostech, protože obojí představuje
významný zdroj živin pro následnou
generaci lesa. Bude-li klest odstraňován, bude nutno doplnit odebrané prvky ve formě hnojení nebo vápnění a je
otázka, zda zisk z prodeje klestu převýší náklady na revitalizaci takto ochuzených půd“. K tomu dodávám, že posudek byl vypracován bezplatně v rámci
lesní ochranné služby hrazené státem
a pro případné zájemce je k nahlédnutí
na obecním úřadu.
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Tradičním způsobem likvidace klestu po těžbě je pálení. Výhodou tohoto
způsobu je to, že povrch půdy je čistý
a připravený pro zalesnění, navíc se
omezí případný výskyt hmyzích škůdců v klestu. Nevýhodami je vysoká
pracnost, nebezpečí vzniku požárů
a zejména to, že spálením se značná
část živin ztrácí do ovzduší a jen část
jich zůstává v popelu. Pálení klestu se
provádí v obecních lesích zejména po
kůrovcových těžbách nebo v případech, kdy je předpoklad, že by ponechaný klest způsobil zvýšené riziko napadení stojících stromů kůrovci.
Dalším možným způsobem je ukládání klestu na kopy či na řady. Výhodou
je skutečnost, že živiny zůstávají v lese
k postupnému zetlení, nevýhodou je
zmenšení plochy pro zalesnění o plochu klestu. Vzhledem k tomu, že následný porost bude nutné rozčlenit pokud možno pravidelnou sítí linek pro
budoucí přibližování dříví, nabízí se řešení založit síť linek již při úklidu klestu
tak, že se klest uloží do rovnoběžných
řad v pravidelných rozestupech, které
zůstanou logicky nezalesněné. Během
přibližně 20 let, tedy do doby prvních
probírek, se klest zcela rozloží a v porostu zůstanou linky s minimem nežádoucí vegetace. Tento způsob se
snažím upřednostňovat všude, kde to
terén dovolí. Klest lze též na řady shrnovat shrnovačem klestu nebo čelním
rampovačem traktoru.
Obavy veřejnosti, že klest bude
v lese překážet při procházkách a sběru
lesních plodin, nepovažuji za odůvodněné jednak proto, že roční plocha těžby nepřesahuje 0,5 % plochy obecních
lesů a též kvůli rychlosti slehávání klestu. Při pokusu se ukázalo, že již za první
rok se výška hromady klestu snížila na
polovinu.
Na obdrženou námitku, že živiny
zůstanou pouze na místech rozložených řad klestu a budou pro stromy
v okolním porostu stejně nedostupné,
je snadné vysvětlení. V lese probíhá neustálý koloběh živin, kdy rozkládající
se opadané jehličí a větve jsou ve formě
humusu vstřebávány do půdy a odtud
odebírány kořeny pro výživu stromů.
Je samozřejmé, že pro živiny z rozložených řad klestu dosáhnou svými kořeny jen ty nejbližší stromy, ovšem svým
opadem je opět posunou o kus dál, takže během vývoje porostu se postupně
rozmístí po celé ploše porostu. Pohyb
živin v půdě zajišťují také půdní živočichové a mikroorganismy a rovněž
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Plocha po rozdrceni klestu predstavuje vhodne podminky pro uchyceni naletu

Plocha se spalenym klestem po kurovcove tezbe

voda, v níž je řada prvků rozpustná.
Novějším způsobem úklidu klestu
je jeho drcení. Klest je frézou rozdrcen
na malé kousky a rozptýlen po ploše,
zpravidla většinou dochází i ke kultivaci svrchní vrstvy půdy, proto další
výhodou je současná likvidace buřeně
a častý bohatý výskyt náletu. V podmínkách obecních lesů je však častou
překážkou kamenitý terén.
Osvědčeným způsobem přípravy
půdy před výsadbou je naorávání, při
kterém dochází k narušení půdního
povrchu, roztrhání drnu a obnažení
minerální země. Jedná se o nepříliš
nákladné opatření, které se však několikanásobně vrátí v podstatném zvýšení ujímavosti stromků a ve zvýšeném
množství náletu. O tom, že semena lesních dřevin pro vyklíčení zpravidla potřebují minerální zem, se lze přesvědčit
na ohništích a v kolejích po těžbě, kde
lze často spatřit doslova kožich semenáčků, a právě naoráváním se vytvářejí
podobné podmínky.

A na závěr odpověď na časté dotazy ohledně sbírání klestu. V zákoně
o lesích 289/95 Sb. je v §19 mj. uvedeno, že každý může v lese sbírat suchou
na zemi ležící klest, přitom je povinen
les nepoškozovat a dbát pokynů vlastníka lesa. K tomu považuji za vhodné
vysvětlit, že klestem se rozumí opad
větví a zbytky po těžbě do průměru
7 cm na silnějším konci. V lesnickém
provozu je právě 7 cm průměr, od kterého podléhá vytěžená dřevní hmota
evidenci. Hmota silnější než 7 cm se
odborně označuje jako tzv. „hroubí“,
hmota slabší než 7 cm jako „nehroubí“.
Z ustanovení zákona vyplývá, že není
dovoleno bez povolení sbírat čerstvý
klest ani ulamovat větve ze stojících
stromů např. za dekorativními účely.
V případě zájmu je však možné získat
klest v rámci samovýroby, zatím stále
platí, že v obecních lesích se klest dává
zdarma za úklid.
ing. Jan Špulák
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Zastupitel Petr Dubenský
Jak dlouho v zastupitelstvu figuruje, proč přijal kandidaturu a co pro něho osobně znamená být
zastupitelem?
V zastupitelstvu působím druhé volební období. Kandidátku jsem přijal,
protože jsem se chtěl podílet na chodu
obce, kde bych mohl být se svými odbornými znalostmi nejvíce prospěšný v
oblasti vodohospodářství.
Co mu na Číměřsku dělá radost, co
hodnotí kladně, a naopak, co je k zamyšlení a změnám?
Radost na Číměřsku mi dělá spoustu
věcí. Například to, že se obec stará sama
o pitnou vodu a díky tomu mohou mít
občané vodné a stočné za daleko nižší ceny, než kdyby se zde o vodovody
a kanalizace starala specializovaná
firma. Opravují se místní komunikace
a obec celkově svým vzhledem působí udržovaně. Podařilo se získat 100 %
vlastnictví v kamenolomu. Funguje finanční podpora občanům na studny a
čistírny odpadních vod a spousta dalších a dalších věcí. Také máme v okolí
nádhernou přírodu. Věcí, které se mi
nelíbí, moc není, ale jednu bych chtěl
zmínit. V poslední době v naší přírodě
přibývá terénních motocyklů a čtyřkolek. Řidiči těchto strojů by si měli uvědomit, že je to zakázané lesním zákonem. Hlavně by měli vědět, že v našich
lesích žije spousta zvěře a zpěvného
ptactva, kteří potřebují dostatek klidu a
to hlavně v době nouze, březosti, hnízdění a kladení mláďat. Proto bych chtěl
touto formou na tyto osoby apelovat,

aby využívaly nedaleké motokrosové
dráhy k těmto účelům uzpůsobené
Jaké jsou, podle něho, priority Číměřska?
Myslím si, že v minulosti a v současné době se tady vždy pečovalo o zachování a rozvoj obecního majetku a jsem
si jistý, že i přes narušení obecního
rozpočtu koronavirovou krizí tomu tak
bude i do budoucna.
A co o sobě prozradí ze svého soukromí, jak tráví volný čas, a kam třeba letos vyrazí na dovolenou?
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Vystudoval jsem Střední rybářskou
školu ve Vodňanech a po složení maturitní zkoušky jsem nastoupil u firmy
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., kde
pracuji dodnes jako rybář technik se
zaměřením na chov ryb a obsluhu rybníků. Ve volných chvílích se věnuji myslivosti, lovecké kynologii, četbě, chtěl
bych se navrátit k akvaristice a velmi
rád mám horskou turistiku, za kterou
už několik let jezdím s manželkou na
Slovensko do Vysokých a Nízkých Tater.
Na konci června očekáváme příchod
našeho prvního potomka, na kterého
se už moc těšíme.
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Fotoohlédnutí za dětským dnem v Číměři 13. června 2020
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Škola v Číměři - pohled do historie i budoucnosti
Ilona Nováková pro nás zmapovala školství na Číměřsku.
Z historie školství v Číměři

byla pro velký nedostatek učitelů pouze jednotřídní. Už v listopadu 1945 zde
byla také ve staré budově zřízena mateřská škola. V roce 1950 byla mateřská
i národní škola přestěhována do domu
č.p.12 - dřívější Villa Binder. Tady se
vyučovalo ve dvou třídách. Docházely sem také děti ze Lhoty a Bílé, kde
byla škola pro nedostatečný počet dětí
uzavřena. Již v roce 1959 se ale děti ze
Lhoty musely dopravovat do Nové Bystřice, protože v Číměři přibyla spousta dětí a kapacita školy již nestačila.
V roce 1972 klesl počet dětí ve škole
pod 30 a v mateřské škole bylo sotva
10 dětí. Další rok se proto zřídily jesle pro 2- až 3-leté děti. Přibylo tak 15
dětí. Číměřská škola ale nadále děti
neměla a rok 1974 byl nejslabší od
konce války - pouhých 18 dětí. Školní
rok 1976/1977 byl posledním školním
rokem v Číměři a pak všichni žáci museli navštěvovat školu v Nové Bystřici.

Celá budova č.p.12 byla tedy přenechána pouze pro účely mateřské školy. Mezi tím byl postaven nový objekt
mateřské školy (na dřívější školní zahradě) a budova č.p.12 je využívána
pouze jako obecní úřad. V roce 1990
byla znovu po 13-ti letech obnovena školní výuka paní učitelkou Miluší Maryškovou v nové budově spolu s mateřskou školou. Nejprve byla
výuka jednotřídní s dvěma ročníky
a pak se rozšířila na dvoutřídní se čtyřmi ročníky. I tak počet dětí stále klesal,
až musela být škola v roce 2002 číměřská škola uzavřena znovu. Tak zde zůstala do současnosti pouze mateřská
škola. Naše děti školou povinné (pozn.
Povinnou školní docházku zavedla už
panovnice Marie Terezie.) musí tedy
dojíždět do Nové Bystřice nebo Jindřichova Hradce. Bohužel 332 let stará
tradice školy v Číměři zatím nemá pokračování.

Praktické informace
ze současnosti

každým učitelem zadáváno hodnocení prospěchu, chování, další informace a sdělení školy. Papírová podoba žákovské knížky se již nebude
evidovat. Každý zákonný zástupce
dítěte obdrží v prvním školním týdnu přihlašovací jméno a heslo, aby
mohl do tohoto systému vstoupit
a sledovat výsledky svého dítěte
v elektronické podobě.
V případě dotazů se obracejte na
svého třídního učitele, nebo ředitelku
školy. Zřízení kasy (účtu dítěte), elektronické žákovské knížky i elektronické třídní knihy jsou dalšími kroky, které
podporují modernizaci školy, a jsou
nedílnou součástí vývoje škol (jak se
jasně ukázalo v době jejich uzavření).

2020 průběžně na škole zakládat emailové adresy s koncovkou @gmail.com.
Tyto emailové adresy žáků budou dle
platných směrnic GDPR zaneseny do
školního systému Bakaláři. Bakaláři je
systém řady škol, který je velice dobře
zabezpečen, má softwarové parametry
a plní všechny komunikační požadavky.
Počítejte, prosím, milí rodiče, že
hned v prvním školním týdnu (od 1. –
4. 9. 2020) Vám třídní učitelé 1. – 9. tříd
nabídnou v odpoledních hodinách informační schůzku, kde se dozvíte osobně více k této oblasti, dalším novinkám
z organizace školního roku a dojde zde,
na půdě školy, k fyzickému předání
přihlašovacích jmen a hesel elektronických žákovských knížek. Ty jsou určeny
pouze Vám. Pokud se je rozhodnete dál
předávat, nesete za toto další šíření plnou odpovědnost.

V Číměři se začalo vyučovat již roku
1670. Prvním vyučujícím byl Rotar
Lentz. Tenkrát se ještě nezapisovalo,
kolik dětí školu navštěvuje, ale od roku
1882 máme první zmínku o číměřské
škole s 134 žáky, která se pak přestěhovala do další školní budovy školy. Do
školy chodili převážně chlapci, dívky
pak nejvíce z bohatých rodin. Od roku
1859, zde byly již dvě třídy a po roce
1885 dokonce tři třídy s pokračováním
ve výuce ve škole v Jindřichově Hradci
- Neuhausu.
Průměrný plat učitele okolo roku
1900 byl od 25,- Kč až 100,-Kč za měsíc. Děti z okolních vesnic, kde škola
nebyla, platily této škole roční daň.
Německá škola zde byla až do roku
1945. Po odsunu německých obyvatel
se ve výuce pokračovalo, a to panem
učitelem Františkem Maryškou a jeho
ženou Ludmilou Maryškovou. Škola

S novým školním rokem 2020/2021
zaznamenala škola řadu změn. Zde je
stručný přehled těch základních informací, které by neměly uniknout žádnému z rodičů našich žáků.

Kasa školy

Rodiče vloží na účet školy:
604192349 /0800 a pod přiděleným
variabilním symbolem svého dítěte (znají od TU) do 31. 8. 2020 částku
1. 500,- Kč. Peníze nevkládají rodiče
žáků současných 9. tříd a budoucích
1. tříd. Do poznámky (pro kontrolu)
při podání pokynu k platbě (nebo na
složenku, kterou také lze platit, např.
na poště), prosím, vždy napište jméno
a příjmení svého dítěte.

Elektronická třídní kniha

Všichni učitelé absolvovali školení,
jak vést elektronickou třídní knihu.

Elektronická žákovská knížka

Každý žák/žákyně od 2. do 9. třídy
bude mít svoji vlastní elektronickou
žákovskou knížku, kam od 1. září je

Krizový plán školy

Zřízení emailové adresy se společnou koncovkou.
V případě opakování situace, že by
se musela uzavírat škola, je potřeba
(a tato doba to jasně ukázala za nutné řešení), aby škola distanční výuku
a komunikaci mezi sebou zajišťovala
jednotně. K efektivnímu řešení přispěje i to, že naprosto všichni učitelé i žáci
(a to od 1. do 9. tříd) si budou od září
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Třídní učitelé

1. třídy: paní učitelky Tesařová a Píchová (jmenné seznamy rozdělených
žáků do prvních tříd - až 1. 9. 2020),
4. třída – paní učitelka Mrázová, AP –
paní Kněžínková Krillová,
5. B – paní učitelka Diwaldová, 6. tří-
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dy – paní učitelky Červená a Chalupo- tů 36, pochvaly ředitelky školy – knižní
vá, ostatní TU pokračují se svojí třídou. odměny 36, pochvaly jiné 36.
Veškerá statistika bude uvedena ve
Třída pí uč. Tesařové – 1. patro.
výroční zprávě, která po schválení školskou radou bude uveřejněna v září na
Úřední hodiny základní školy
Všichni pedagogičtí pracovníci žá- webových stránkách školy.
Děkuji a kloubouk dolů před zadají zákonné zástupce a žáky o předchozí domluvu – ujednání termínu městnanci školy, před rodiči a žáky
a hodiny setkání (telefonicky, osob- - dětmi, jak to všichni „dali“, v rámci
ně, písemně). Seznam všech pedago- svých možností. Škola i školka zvládla
gických pracovníků, kontaktní údaje v rámci přijatých vládních opatření
a vypsané konzultační hodiny jsou na svůj provoz zajistit a nebylo vždy jedwebových stránkách školy www.zsno- noduché.
Děkuji všem zaměstnancům za jevabystrice.cz.
jich nasazení, ochotu, pracovní loajalitu a přístup. Přeji jim zaslouženou
Statistika školního roku
dovolenou.
Počet vyznamenaných, kolik dětí
prospělo, součty zameškaných hodin,
přehled úrazů, čísla upozorňující na Začátek nového školního roku
Učitelé poznali, že je začátek školnírizikové chování atd., to vše ovlivniho
roku učebně jiný. Více se bude ověla doba covidová. Mnohokrát bylo ale
řovat,
jak si žáci s učivem na dálku před
jasně řečeno, a nezbývá než to opět
prázdninami
poradili, jak ho pochopili
připomenout, že uzavřená škola, ať
a
jak
mu
rozumí.
Nebude chybět větmateřská i základní, vykazovala svoji
poctivou práci, učitelé a provozní za- ší nabídka doučování. Plány učiva se
městnanci neměli dovolenou, žáci ne- event. upraví tak, aby se vše zvládlo.
Nikdo o nic nepřijde, učební výstupy
měli prázdniny.
Základní škola k 26. 6. 2020 – 326 ŠVP budou dodrženy.
Žáci, rodiče, mějte, prosím, v učitežáků, 1. st, celkem 168 žáků: prospěli
le
důvěru,
obracejte se na ně se svými
s vyznamenáním 128, prospěli 38, slovpostřehy
a
připomínkami,
ať kladnými,
ní hodnocení 2 žáci, pochvalných listů
11, pochvaly ředitelky školy 3, pochva- či zápornými. Tudy vede správná cesta!
ly jiné 1. Na 2. stupni celkem 158 žáků: Respektovat druhé a být respektován,
prospěli s vyznamenáním 70, prospěli jsou lidské dovednosti, jejichž hodnota
88, nikdo neprospívá, pochvalných lis- je nepopsatelná.

V září určitě proběhnou konzultační
třídní schůzky třídních učitelů a zákonných zástupců, i tam je prostor pro
nastavení pravidel pro vzájemnou spolupráci. Je potřeba se v září brzy setkat
a komunikovat společně.

Rekonstrukce školních dílen

Základní škola s podporou zřizovatele Městem Nová Bystřice začala
v srpnu 2020 s rekonstrukcí školních
dílen. Nově vybavené a zmodernizované školní dílny vzniknou v místech
bývalé školní družiny. Vzhledem k poptávce trhu práce o kvalitní rukodělnou práci a vzhledem k rostoucímu
zájmu o řemeslnou práci je tento projekt velmi žádaným a umožní našim
žákům zkusit si nové pracovní dovednosti. Jsme velmi rádi, že projekt v celkové hodnotě 1.733.820,-Kč má silnou
finanční podporu v získané dotaci ze
strukturálních fondů EU.

Školní družina

Školní družina již dlouhodobě nesplňovala hygienické normy týkající
se prostoru. Nové zázemí našla školní
družina od 1. 9. 2020 v místech rodinného centra. O novinkách a provozu
školní družiny Vás budeme průběžně
informovat.
Marika Hauserová
ředitelka ZŠ A MŠ Nová Bystřice

google.com/earth
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Stříbrná absolventská práce z Číměře
ELIŠKA KAISERŠOTOVÁ z Číměře čerstvě ukončila devátou třídu novobystřické školy, kde je tradicí
v rámci posledního ročníku zpracovat ABSOLVENSTKOU PRÁCI. Eliška získala s prací na téma Zemědělství velmi pěkné 2. místo z 36-ti prací školy a dovolila nám, abychom některé části její práce
uveřejnili. Děkujeme.
Nad tématem absolventské práce
jsem dlouho přemýšlela. Věděla jsem,
že chci psát o něčem, k čemu mám
osobně blízko a bude mě bavit zjišťování a získávání informací. Vybrala jsem
si zemědělství, protože vyrůstám v číměřském stavení, které slouží zároveň
jako na menší statek. Zemědělství je
součást mého života, ať už jsou práce
pěstitelské nebo chovatelské.
Práce má několik kapitol. Na začátku
jsme se pokusila vyhledat jasná fakta
a zemědělství charakterizovat. Druhá
část jasně definuje pěstitelství v České
republice, a proto za ní následuje živočišná oblast, která s ní vytváří souhrnný komplex. Absolventskou práci jsem
doplnila o popis našeho domácího
statku a hospodaření v něm. Názory,
co si myslí mí spolužáci o zemědělství,
jsem získala z dotazníků, které mi vyplnili.

Vývoj zemědělství
v českých zemích

Historie rajonizace (vytyčení, určení) zemědělské výroby sahá až do dob
Rakouska-Uherska, kdy se začala v říši
hodnotit kvalita půd. K prvnímu vytyčení a uzákonění zemědělských výrobních oblastí, ještě na území tehdejšího
Československa došlo v roce 1959. Rozdělení bylo důležité i pro výpočet zemědělské daně. Následně v 70. letech
se zmapováním a podrobným popsáním půdního fondu v Československu
a se změnami v organizaci zemědělství
a přidružených odvětví po roce 1989
došlo k vytýčení nových zemědělských
výrobních oblastí v roce 1966. Tyto oblasti zahrnují stanovištní agroekologické a ekonomické charakteristiky. Je jich
pět a dělí se na 21 podoblastí.

Já a zemědělství

Od malička vyrůstám na malém
statku v Číměři. Máme osm krav, dvě
prasat, králíky, slepice a kachny. Hospodaříme na 20 hektarech. Máme i svůj
les a rybníček. Pěstujeme oves, pšenici
a brambory. Zbytek z hektarů jsou louky. V určitých měsících kalendářního

roku je kolem hospodaření na statku
dost práce, kterou nejvíce dělá taťka,
babička a děda. Ostatní z rodiny se jim
snažíme co nejvíce pomáhat, takže tím
žijeme vskutku všichni.
Poklízí se u zvířat dvakrát denně. Já
chodím většinou pomáhat jen navečer,
když jsem doma. Prvním krokem je „vykydání“ tj., že se musí vyházet kravám
a prasatům hnůj. Hnůj používáme na
hnojení polí, což znamená, že v našem
domácím hospodářství nepoužíváme ve většině případů umělá hnojiva.
Kravám dáme šrot a vodu, prasatům
zbytky. Naše jídlo využijeme do posledního, neplýtváme, nevyhazujeme ho
a nakrmíme tím prasátka, kterým to
moc chutná, hlavně když jim to smícháme se šrotem. Kravičkám dáváme
seno a nasteleme slámou. Jednou bych
chtěla, aby naše kravičky byly volně na
louce v ohradě. Dle mého úsudku by
to znamenalo méně práce a osobně
nejsem příznivcem uvázaných zvířat.
Na našem statku se starám nejčastěji
o králíky. Dám jim obilí s granulemi,
vodu a seno. Králíkům se králíkárna čistí jednou za čas, např. jednou za měsíc,
dle množství nánosu nečistot a zbytků,
to samé slepicím. Od slepic máme vajíčka, denně jich přibližně sebereme
šest. Krávy si doma dojíme a výhodou
je získané kvalitní, neředěné, chemicky
a teplotně neupravované, mléko.
Práce kolem zemědělství na statku
je hodně. Je dobře, že vlastníme stroje, které i když jsou starší, jsou funkční
a hodně pomohou a usnadní lidskou
práci. Musí se zasít, posekat, sklidit...
Děláme „brigády“ na sbírání kamene
a brambor. Vždycky se sejdeme celá
rodina a příbuzní. Jdeme na vybrané
pole, které před sadbou či vysetím, přejdeme snad 15krát. Celou jarní a podzimní akci doprovází pohodová pozitivní atmosféra.
Člověk by ani netušil a neřekl, kolikrát se brambory vezmou do ruky. Musí
se zasadit, vykopat, sebrat, přebrat,
uklidit do sklepa nebo dát do pytlů. Pak
si je zase z toho sklepa vyndat a teprve
si z nich můžeme něco výborného uvařit. Naštěstí už máme stroje, takže už je
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to méně práce a obdivuji, jak lidé dříve
vše dělali všechno rukama.
Dříve jsme dělali zabijačku prasete
se vším všudy, od začátku do konce.
Dokonce jsme si prase i sami zabili. Teď
si ho necháme zabít na jatkách a jsem
ráda, protože kdybych to viděla, tak by
mi ho bylo líto. Po transportu usmrceného prasete zpět k nám na dvorek si
uděláme sami jen výrobu a rozděláme
si maso. Maso máme i z králíků a kachen. Do budoucna cítím, že se budu
muset naučit se smrtí našich zvířat
lépe vyrovnávat, protože to k cyklu života na statku patří.
Také máme psa labradorského retrívra. Jmenuje se Betyna a neodmyslitelně na náš statek patří. Sice je taková
líná, ale je to mazel.

Rozhovor se zemědělcem

Rozhovor mi poskytl můj tatínek
Miroslav Kaiseršot, který je majitelem
naší rodinné zemědělské farmy.
Kdo tě k zemědělství přivedl?
K zemědělství mě přivedli rodiče, protože v roce 1990, když se změnil režim,
tak nám byly vráceny pozemky, které
patřily k našemu domu.
Mohl bys říct, v čem jsou výhody
a úskalí současného domácího statku?
Výhody jsou práce na vlastním majetku
a jeho zvelebování. Další výhodou jsou
vlastní produkty a vedlejší příjem.
Nevýhody jsou denní práce a boj s přírodními živly.
Na co nesmíš zapomenout, když přemýšlíš nad přípravou nového zemědělského roku.
Na začátku každého roku nesmím zapomenout na finanční rezervu pro případ jakékoliv náhlé opravy a na nákup
osiva, sadby, nafty, vitaminů a minerálů pro zvířata.
Využíváš vypsaných dotačních projektů na podporu zemědělství? V čem
jsou výhody a nevýhody dotovaného
zemědělství?
Dotačních programů využívám, jsou
to běžné dotační programy na podporu zemědělství, které dostávám za
údržbu, sice svých pozemků, ale záro-
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veň za údržbu krajiny. Tyto dotace jsou
jednou z hlavních zdrojů mých příjmů
ze zemědělství. A pomocí při výrobě
krmení pro naše zvířata. Na podporované dotační projekty, jako jsou stavby,
traktory, zemědělská technika, jsem
z důvodu menšího počtu hektarů zatím nedosáhl. Jako výhody považuju finance a nevýhody dlouhodobé závazky
a kontroly.
Jaké získáváme produkty ze svého
statku?
Získáváme maso, vejce, mléko, brambory a obilí.

Závěr

Když jsem začínala psát absolventskou práci, nevěděla jsem, o čem všem
budu konkrétně psát. Teď jsem na konci a po šestiměsíční práci jsem pyšná
na to, že jsem se dozvěděla nové zajímavosti a data ze zemědělství, čímž
jsem splnila cíl této práce. Také jsem
se ujistila, že zemědělství je oblast,
která mne naplňuje pozitivní energií, a
chtěla bych se jí do budoucna věnovat.
O vypracování této absolventské práce
jsem informovala i v motivačním dopise, který je přílohou k přihlášce na
střední zemědělskou školu, kam se vedle gymnázia hlásím...

Hasičská družstva zdolala Přehořovský kopeček
Poslední srpnovou sobotu se naši
dobrovolní hasiči zúčastnili početně
obsazené soutěže v požárním sportu
a to v jihočeském Přehořově. Soutěž
je netypická v tom, že se běží do kopce, a proto se jmenuje Přehořovský
kopeček. Naši muži se po uklouznutí
jednoho z členů družstva na těžkém
terénu umístili na desátém místě.
Příjemným překvapením soutěže
bylo družstvo číměřských žen. Obsadilo krásné druhé místo, jen o několik
desetin sekundy za vítězkami soutěže. Naše děvčata časem porazila dokonce i své mužské kolegy. Obě naše
družstva však překvapivě propadla
v doplňkové soutěži štafetového pití
piva tříčlenných družstev. Zde jsme
do nich vkládali opravdu velké naděje. Avšak marně. V jiných vesnicích se
asi trénuje více. I tak děkujeme našim
družstvům za vzornou reprezentaci
obce.
Radek Kněžínek a Jaroslav Janata
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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:
Středa: 16,00 - 18,00 (listopad - prosinec 15,00 - 17,00)
Sobota: 8,00 - 12,00
Leden a únor jen po telefonické domluvě s pracovníkem
sběrného dvora

inzerce

Nabídka

Nový katalog
2020-2021

bytového textilu

firemní prodejna BELLATEX
Ložní povlečení Junior - 557 Kč Ložní povlečení Flanel - 591 Kč
1 ks 140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm 1 ks 140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm
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Ložní povlečení Krep - 591 Kč

Nový katalog 2020-2021
ZDARMA k vyzvednutí

v naší firemní prodejně

Ložní povlečení Bavlna - 557 Kč Prostěradlo Mikroflanel

1 ks 140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm 1 ks 140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm 507 Kč, 90 x 200 cm

Rouška ústní
100 % Bavlna - 99 Kč
- dvouvrstvá
- vnitřní kapsa
pro vložení filtru
- různé velikosti
- různé vzory

BELLATEX s.r.o., Rybní ul. 396, Nová Bystřice

Rouška ústní - sada 5 ks
100 % Polypropylen
100 Kč
- třívrstvá

sadas
5k

Tel: +420 384 388 151

www. bellatex.cz
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