ČÍMĚŘSKO

informační list obce Číměř s osadami			
Vážení spoluobčané,
po čase se Vám opět dostává do rukou další číslo našeho občasníku Číměřsko. Nám všem bych chtěl především popřát konečné zklidnění situace
kolem Covidu-19, aby se náš život vrátil
do starých kolejí bez různých omezení.
Čekají nás podzimní měsíce plné
nejen práce, ale i společenského života. Bagry se již za zaryly do bláta při
obnově Obecního rybníku v Sedle, brzy
se začne odbahňovat rybník na lhotské
návsi. Před zimou nás čeká spousta
oprav a udržovacích prací v obci a snad

ještě více podzimních prací v obecních lesích. Mám radost z toho, že se
v Číměři začaly opět konat pravidelné
bohoslužby. Zejména poutní mše s poděkováním za úrodu byla velmi povedená a zúčastnilo se jí nebývale velké
množství lidí. Po letech se v kostele
rozeznívají varhany, které bohoslužby doprovázejí. S jindřichohradeckou
Základní uměleckou školou chystáme
již tradiční vánoční koncert. S místními hasiči jsme uspořádali premiérový
ročník soutěže ve vaření guláše, který
se velmi povedl.
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Rád bych poděkoval všem občanům
za trpělivost v souvislosti s čilým stavebním ruchem na území Číměřska
a zvýšeným dopravním zatížením, které se týká prakticky všech našich osad.
Chtěl bych Vám popřát příjemné čtení a zároveň také poděkovat všem, kteří
se na jeho vzniku podíleli.
Mgr. Radek Kněžínek
starosta obce

Povedený číměřský Gulášfest
Krásné slunečné počasí provázelo
0. ročník číměřského Gulášfestu v sobotu 16. října. Jedenáct přihlášených
družstev mělo za úkol uvařit guláš z hovězího masa v kotlíku na klasickém
ohni. Odborná komise posuzovala tři
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hlavní kritéria: vzhled, chuť a vůni. Po
nelehkém hodnocení nakonec z klání
všech soutěžících družstev vyšel vítězně guláš Venduly Votýpkové a Ládi Šabatky. Na druhém místě skončili Hana
Kopřivová a Lukáš Mach, třetí místo ob-

sadili Monika Feráková a Pavel Šalanda.
Dlužno říci, že pořadí bylo velmi těsné,
a to i na dalších místech. Součástí Gulášfestu byla i soutěž v pití piva. Akce se
těšila velké účasti a celý den až do nočních hodin panovala skvělá nálada.

Konec jednorázových známek na svoz odpadu
Zákon o odpadech, který je platný od 1. 1. 2021, s platností od počátku roku 2022 již neumožňuje obcím
prodej jednorázových známek za svoz
našich popelnic se směsným komunálním odpadem. Obce, které dosud
tento systém používaly, musí přijmout
novou vyhlášku o místním poplatku
a stanovit paušální částku za svoz,
v současné situaci v případě naší obce
na jednoho obyvatele za rok. V praxi to

bude znamenat, že každá domácnost
obdrží svozovou známku s celoroční
platností. Za každou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu pak bude
obec vybírat částku, o které ještě musí
rozhodnout zastupitelstvo obce. Také
majitelům rekreačních objektů bude
stanoven roční paušální poplatek. Další parametry nové vyhlášky v současné
době dolaďujeme. Konečné slovo bude
mít zastupitelstvo obce.

Snažili jsme se známkový systém,
na který jsou naši občané dlouhá léta
navyklí, držet do poslední chvíle. Přiznávám, že i pro obec to bylo výhodné a vyžadovalo to z naší strany méně
úřednické práce. Bohužel nám zákon
nedává jinou možnost než přistoupit
na nový systém financování likvidace
odpadů. O podrobnostech a novinkách
v této oblasti vás budeme informovat.
Radek Kněžínek

Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva
Zkrácený zápis z 21. zasedání Zastupitelstva
obce Číměř ze dne 14. 6. 2021
Pan starosta seznámil zastupitele a přítomné občany se
zprávou o přezkoumání hospodaření obce Číměř za rok
2020, které provedl auditor Ing. Jiří Tinka. Při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny žádné nebo
nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky. Za rok 2020
činily příjmy 21 340 741,32 Kč a výdaje: 16 912 214,42 Kč.
Výsledek hospodaření MŠ Číměř skončil v roce 2020 zlepšeným výsledkem ve výši 267 000,01 Kč.
V návaznosti na změny příslušných zákonů byla upravena a schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu. Do poplatkové povinnosti nejsou zahrnuta zdravotnická lůžka hrazená z veřejného zdravotního
pojištění.
S ohledem na nový zákon o odpadech byly provedeny
potřebné změny a zastupitelstvo schválilo novou obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Žádost o prodej pozemku p.č. 137/18 (ostatní plocha)
o výměře 25 m2 v k.ú. Číměř za účelem stavby garáže podali p. Milan Šablatura, Milan a Františka Hanákovi a p. Jakub
Procházka s p. MVDr. Martou Zavadilovou. Pozemek byl
následně prodán za 16 300 Kč p. Milanu Šablaturovi, který
podal nejvyšší nabídku.
S ohledem na umístění obecní studny zastupitelstvo zamítlo záměr pronájmu či prodeje části pozemku p.č. 3833
(trvalý travní porost) v k.ú. Číměř.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodloužení pachtu pozemku p.č. 3416 (vodní plocha) v k.ú. Číměř firmě Rybniční
hospodářství Tomáš Gabriška o 10 let. Pan Gabriška ve své
žádosti přislíbil, že z vlastních zdrojů zafinancuje nutnou
investici v podobě udržovacích prací (výměna kbelu, vypouštěcího potrubí atd.).
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemku p.č.
772/1 (ostatní plocha) o výměře cca 40 m2 v k.ú. Bílá u Sedla
p. Jaroslavu Kovaříkovi.
Zastupitelstvo zamítlo záměr pronájmu části pozemku
p.č. 635/2 (ostatní plocha) v k.ú. Potočná u Číměře.
P. Radek Novák podal žádost o prodej pozemků p.č. 326/2
(trvalý travní porost) o výměře 1097 m2 a p.č. 673 (ostatní
plocha) o výměře 690 m2 v k.ú. Potočná u Číměře za účelem výstavby rodinného domu. P. Aleš Minář zažádal o pro-
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dej pozemků p.č. 660/5 (ostatní plocha) o výměře 403 m2,
p.č. 326/2 (trvalý travní porost) o výměře 1097 m2 a p.č. 673
(ostatní plocha) o výměře 690 m2 v k.ú. Potočná u Číměře
také za účelem výstavby rodinného domu. Na pozemcích se
nachází velké množství vzrostlých stromů a také tudy prochází cesta na další pozemky. Bylo tedy třeba provést místní
šetření. Projednání obou žádostí se tak přesunulo na další
zasedání zastupitelstva.
Obec uspěla se žádostí o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ. Rozpočet činí 556 107 Kč bez DPH. Dotace
je 90 % (MAS Třeboňsko).
Obec byla úspěšná se žádostí o dotaci na vybudování retenční nádrže Džbánek. Dotace činí 250 000 Kč.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje nabídla obci
Číměř bezúplatný převod části silnice III/1491, protože její
parametry neodpovídají parametrům krajské silniční sítě.
V případě souhlasu obce Číměř s převodem by před převzetím předmětnou část silnice opravila, následně by byla uzavřena darovací smlouva a předmětná část komunikace by se
stala místní komunikací ve vlastnictví obce.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje dále obci Číměř
nabízí bezúplatný převod pozemku KN 1150/1 v k.ú. Nová
Ves u Sedla, který se nachází pod stavbou místní komunikace ve vlastnictví obce Číměř.
Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou prodeje pozemků p.č. 2174/1 a 2174/2 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře o celkové výměře 5867 m2, přičemž na pozemek p.č. 2174/1 má
obec předkupní právo. Tuto skutečnost zastupitelstvo vzalo
na vědomí a starosta nabízející realitní kancelář písemně
upozornil na možné využití předkupního práva ze strany
obce v závislosti na cenách pozemků a také na skutečnost,
že pozemky jsou v územním plánu vyčleněny pro výstavbu
ČOV s ochranným pásmem.

Zkrácený zápis z 22. zasedání Zastupitelstva
obce Číměř ze dne 30. 6. 2021
Starosta obce informoval zastupitele o provedeném vkladu vlastnického práva k areálu bývalých pekáren do katastru
nemovitostí a o provedeném vkladu vlastnického práva ke
kostelu sv. Jiljí v Číměři do katastru nemovitostí.
Výběrového řízení na stavební úpravy sociálního zařízení
v MŠ Číměř se zúčastnily firmy Kostka JH s.r.o. s nabídkou
660 230,13 Kč bez DPH, Jindřichohradecká stavební s.r.o .
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s nabídkou 646 595,20 Kč bez DPH a RM-Bau s.r.o. s nejnižší
nabídkou 622 450, 39 Kč bez DPH, jejíž výběr byl následně
zastupitelstvem schválen.
Výběrového řízení na retenční nádrž Džbánek se zúčastnily firmy Pas Natura s.r.o. s nabídkou 3 235 000 Kč bez DPH,
Mgr. Jaroslava Kopačková s nabídkou 1 182 225,44 Kč bez
DPH a Milan Sobek s nejnižší nabídkou 870 362,56 Kč bez
DPH, jejíž výběr byl následně zastupitelstvem schválen.
Zastupitelstvo zamítlo záměr prodeje pozemků p.č.
326/2, p.č. 660/5 a p.č. 673 v k.ú. Potočná u Číměře.
Zastupitelstvo souhlasilo s úpravou struktury povrchu
části pozemku p.č. 1787/2 v k.ú. Číměř před čp. 87 na náklady žadatele p. Václava Bílého, což mu však nezaručuje právo
výhradního užívání.
Zastupitel David Hašek informoval o průběhu překládky
kanalizace v souvislosti se stavbou přeložky.
Zastupitel Václav Votava upozornil na velké nárazové odběry
vody z obecního vodovodu, které by bylo třeba provádět v zájmu plynulého provozu vodovodu po dohodě s obecním úřadem. Starosta navrhl, že tuto informaci vyvěsí na úřední desky.

Zkrácený zápis z 23. zasedání Zastupitelstva
obce Číměř ze dne 6. 9. 2021
Zastupitelstvo schválilo prodloužení pachtu pozemku
p.č. 3416 – vodní plocha v k.ú. Číměř na dobu 10 let firmě
Rybniční hospodářství Tomáš Gabriška.
Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 772/1
(ostatní plocha) o výměře cca 40 m2 v k.ú. Bílá u Sedla panu
Jaroslavu Kovaříkovi. Cena je stanovena na 100 Kč/1 m2.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p.č.
1695/14 (orná půda) o výměře 487 m2 panu Liboru Jirkovi za
účelem výstavby rodinného domu.
Zastupitelstvo zamítlo záměr prodeje i pronájmu části pozemku p.č. 1335/3 (ostatní plocha) v k.ú. Dobrá Voda
u Číměře o výměře cca 20 m2.
Pan Chrobok z Dobré Vody zažádal o odkup p.č. 2606
v k. ú. Dobrá Voda o výměře 50–100 m2 dle přiloženého nákresu kvůli obavám o zachování stromů na pozemku. Byl
ujištěn, že obec rozhodně žádné kácení stromů nechystá.
Zastupitelé se dohodli na místním šetření a přeložili žádost
na další zasedání zastupitelstva.
Zastupitel Jaroslav Běhoun, jednatel Kamenolomu Číměř,
seznámil všechny přítomné se současnými a plánovanými
investicemi (koupě bagru) a také se současným odbytem kamenu z lomu.
Zastupitelstvo zamítlo odkoupení pozemků p.č. 2143, 2249
a 2250 v k.ú. Sedlo u Číměře nabízených firmou BIO-TOP s.r.o.
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Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou na odkoup
pozemků p.č. 2021, 2023, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2031,
2032, 2127, 2222, 2226, 2227, 2228 a 2229 v k.ú. Lhota u Sedla o celkové výměře 48 910 m2, nabízených firma Fiera a.s.
(Pozn.: Dle údajů ČÚZK jsou pozemky dotčeny změnou
právního vztahu počínaje dnem 20. 8. 2021, případné odkoupení je již bezpředmětné.)
Zastupitelstvo schválilo záměr odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 24/25 pozemku p.č. 1194
(lesní pozemek) o výměře 162 m2 v k.ú. Sedlo u Číměře, o jehož prodej obec Číměř v loňském roce požádala Lesy České
republiky s.p. za účelem scelení obecních lesů, a to za stanovenou kupní cenu ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu obce
uzavřením kupní smlouvy.
Na závěr proběhla živá diskuze o technoparty na Bílé
skále. Přítomná organizátorka akce se snažila vše vysvětlit
a „omluvit“. Akce se nesetkala s pozitivními ohlasy a v budoucnu určitě nebude povolena.
Starosta informoval zastupitele, že již uběhla lhůta, ve
které byla verze mobilního rozhlasu provozována bezplatně,
nyní je potřeba podepsat smlouvu na provoz.
Starosta informoval členy povodňové komise (Kněžínek
R., Janata J., Hašek D., Bartoš D., Běhoun J.), že na základě
dopisu z Odboru životního prostředí MěÚ v Jindřichově
Hradci je potřeba provést 1x ročně preventivní povodňovou
prohlídku v záplavových územích v Číměři.
Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací 2021–
2030 je již hotov. Byl zaslán všem zastupitelům k prostudování, neboť na příští zasedání zastupitelstva bude pozván
jeho autor, aby odpověděl na případné dotazy.
Starosta stručně informoval o stavu financí na běžných
účtech obce Číměř, o dokončení úprav sociálního zařízení
ve školce, o probíhající výstavbě rybníku Džbánek a o obnově Obecního rybníku v Sedle a odbahnění Návesního rybníku ve Lhotě.
Starosta poděkoval p. Davidovi Haškovi za dokončení
opravy úpravny vody v Potočné a Číměři, vodovodu v Číměři, panu J. Janatovi za zástup starosty a Ing. Špuláka v době
jejich nepřítomnosti a hasičům za vyčištění lapolu a účast
na hasičských soutěžích.
Bylo navrženo „posezení u dechovky“ v klubovně na hřišti
v Číměři.
V kostele sv. Jiljí v Číměři se budou konat pravidelné bohoslužby první sobotu v měsíci od 15 hodin a o Vánocích
koncert.
Bylo oznámeno, že 16. 10. proběhne 0. ročník Gulášfestu
v Číměři.
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OBECNÍ KALEIDOSKOP
Mateřská školka má nové
sociální zařízení pro děti

Kompletně zbrusu nové sociální
zařízení doplněné o spoustu králíků
z klobouku čekalo na děti v mateřské
školce po návratu z prázdnin. Nové
rozvody vody, nová sanitární technika a obklady nahradily ty dosluhující.
Navíc došlo ke změně dispozice místností, a děti již tedy nebudou muset ze
šatny do herny chodit přes umývárnu

a záchodky. Realizaci projektu v šibeničním termínu po dobu prázdninového přerušení provozu provedla
firma RM-BAU s.r.o. Celkové náklady na rekonstrukci činily 753 165 Kč.
90 % těchto nákladů pak pokryje dotace získaná z evropského fondu Programu rozvoje venkova v rámci operace
19.2.1 – Podpora provádění operací
v rámci komunitně vedeného místního rozvoje s podporou MAS Třeboňsko
o.p.s.

Letní kočovné kino zavítalo
do Číměře

Počátkem července se na fotbalovém hřišti v Číměři rozzářilo filmové plátno. Početnou spokojenou
diváckou návštěvu často rozesmála
ústřední dvojice komedie Ženy v Běhu
Tereza Kostková a Ondřej Vetchý. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve
výši 16 338 korun byl ihned odeslán
na transparentní účet obce Lužice na
Moravě, která byla poničena tornádem. Film velmi pozorně sledovala
i nejmladší, tehdy devítiměsíční divačka Rozárka Láfová.

Nový pomocník
v číměřském lomu

Do lomu v Číměři dorazil zánovní
moderní bagr Caterpillar, který nahradil ten dosluhující. Společnost Kamenolom Číměř, která je ve stoprocentním vlastnictví obce, za něj zaplatí
2,7 mil. korun vč. DPH. Jak nám sdělil
vedoucí lomu p. Václav Adamec, firma
si od nového stroje slibuje především
vyšší výkon, úsporu energie, menší poruchovost, ale také větší bezpečí a pohodlí pro obsluhu stroje. Kamenolom
se chystá na další investice především
do modernizace výrobní linky. Obec Číměř děkuje „lomákům“ za jejich práci,
protože letošní rok se z pohledu odbytu
kameniva zatím jeví jako výjimečný.
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Opravy a údržba vodovodů
a kanalizace

V souvislosti se stavbou přeložky
a výkopovými pracemi v Číměři došlo
k poškození dvou přípojek na vodovodním řádu. Kromě oprav jsme také
vyměnili některá nefunkční šoupata. Investor stavby Jihočeský kraj vybudoval novou dešťovou kanalizaci
a zároveň s tím vybudoval pro obec novou splaškovou kanalizaci v délce cca
65 metrů. Obec Číměř si pak sama na
vlastní náklady vybudovala novou část
dešťové kanalizace v délce 35 metrů,
aby oddělila čistou vodu od splaškové a tím se zbavila čisté balastní vody,
která zbytečně protékala přes čistírnu
odpadních vod.
V srpnu jsme také provedli velkou
údržbu technologií našich vodojemů
v Číměři, Potočné a v Sedle, abychom
mohli udržet vysokou kvalitu pitné
vody. Podobné zásahy bohužel nelze

provádět jinak než za provozu vodovodu. V souvislosti s tím jste mohli zaznamenat krátkodobě zhoršenou kvalitu
vodu vody z vašich kohoutků, která se
mohla týkat zbarvení nebo chuti. Chtěli bychom vás ubezpečit, že voda byla
po celou dobu zdravotně nezávadná.

Kvalita vody je hlídána pravidelnými
rozbory. Do budoucna plánujeme další
výměny nefunkčních šoupat. Za případné problémy se tímto omlouváme.
Snažíme se dělat vše pro to, abychom
i do budoucna mohli garantovat kvalitní
pitnou vodu. Děkujeme za pochopení.

David Hašek při zemních pracích

Nad Číměří roste Džbánek

Ne, nejedná se o keramický výrobek,
ale o nový rybník, jehož hráz roste uprostřed polí mezi Číměří a Lágrem. Obec
Číměř se dlouhodobě zodpovědně snaží starat o krajinu ve které žijeme. Jednou z aktivit je i zadržování vody v krajině. Proto se zastupitelé obce rozhodli
pro výstavbu rybníku Džbánek, který
má mít rozlohu čtvrt hektaru. Jedná se
o první, menší ze dvou plánovaných
rybníků. Pokud se Džbánek osvědčí
a bude mít dostatek vody, ve druhé
etapě by nad ním mohl vyrůst jeho větší bráška Soudek s rozlohou půl hektaru. Stavbu provádí pan Milan Sobek
z Kunžaku, který ve výběrovém řízení
nabídl nejnižší cenu.
Cena díla je jeden milion korun. Na
stavbu se nám podařilo získat dotaci
od Jihočeského kraje ve výši 250 000
korun z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2021. Hotovo by mělo
být nejdéle na konci na listopadu.

Nad čím také může
rozum stát?

Kapličku u silnice z Číměře na Dobrou Vodu několik let zdobil darovaný
obraz Božího milosrdenství, který však
během letošního září zmizel, zřejmě se
stal předmětem krádeže či vandalismu.
Pokud je tomu tak, přejeme hojnost
Božího milosrdenství pachateli.
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Divadlo v Sedle již tento pátek...
Po dvou letech se na sedelská divadelní prkna vrací Pavol Seriš se svou nejnovější autorskou inscenací Pozemšťan. Bude to už
jeho páté vystoupení v Sedle a pokaždé jsme měli možnost parádně se pobavit.
V roce 2016 nám dal Pavol ve své hře Chutilo Vám, páni? nahlédnout do prostředí hospod, kaváren a restaurací. Představení v roce
2017 s názvem Pri kase nás zavedlo do super-, mega- a hypermarketů. V roce 2018 jsme se vydali ve hře Zo zoo právě do zoologické
zahrady. V následujícím roce 2019 jsme viděli zatím jedinou hru,
ve které nehrál Pavol sám. Více než zdatným spoluhráčem mu byl
jeho herecký kolega Filip Teller. V komedii Čecháčci a Čoboláci
nám oba v roce 2019 poodhalili pravdu o Češích a Slovácích. No a
o čem že to bude tentokrát?
Těšit se můžeme na bláznivý příběh mimozemšťana, který touží
stát se pozemšťanem. Pohybuje se po planetě Zemi a bedlivě nás
pozoruje, aby se naučil být jako my. Nemá to ale jednoduché. Jsme
totiž podivnější, než si myslel. Podaří se mu pochopit naše chování
a zapadnout do společnosti?
Pavol Seriš jako autor inscenace satiricky pohlíží na chaotický
svět, který dnešní člověk přijímá jako normu. “Pozemšťan” je divadelní zprávou o lidech 21. století, kteří se dívají všude kolem sebe,
jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up a komediální pantomima
o tom, jak se chováme a jací jsme. Inscenace vznikla ve spolupráci
s Divadlem Bolka Polívky.
Až budete číst tyto řádky, bude pravděpodobně sál v Sedle již
beznadějně vyprodaný, ale můžete se pokusit si ještě svá místa zarezervovat na tel.: 737 215 009.

...a hned v sobotu výlov Kapličáku
Poslední říjnovou sobotu, tedy 30. 10., se od 12.00 hodin
bude konat tradiční výlov rybníku Kapličák na sedelské návsi. Zájemci si budou moct na místě zakoupit kapra. Pořada-
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telé opět jistě nenechají nic náhodě a připraví spoustu dobrot k jídlu i pití. Kapela Sedelská zoufalka při této příležitosti
oslaví 23. výročí svého založení.
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Kostel sv. Jiljí v Číměři
Během letošního léta došlo k bezúplatnému převodu kostela sv. Jiljí v Číměři do vlastnictví obce. Součástí
darovací smlouvy je věcné břemeno služebnosti užívání kostela pro římskokatolickou farnost pro účel pořádání bohoslužeb a duchovních akcí jako např. svateb,
křtů a pohřbů. Součástí smlouvy jsou rovněž ujednání zavazující obec využívat kostel a pořádat akce
v něm v souladu s jeho duchovním posláním. Obci byl
rovněž předán inventář, některé předměty, které byly
a zůstávají v majetku farnosti, byly odvezeny za účelem restaurování a následně budou vráceny do kostela
formou dlouhodobé zápůjčky obci. Vzhledem k tomu,
že se obec v minulých desetiletích na údržbě kostela
významně podílela, tak se prakticky mnoho nemění.
Důležité je zmínit, že kostel je národní kulturní památkou, tudíž veškeré opravy a zásahy je možné provádět
až po odsouhlasení Národním památkovým ústavem.
Obec plánuje v dalších letech kostel více otevřít veřejnosti, ať již pro možnost vnitřního ztišení či jen pro
nahlédnutí, vše samozřejmě za bezpečnostních opatření proti případným krádežím či vandalismu.
Druhou stránkou věci je duchovní hledisko, kvůli
němuž byl především kostel postaven. Proto je na místě obava, abychom jednou neměli kulturní památku
bez života sloužící pouze jako turistická atrakce. Duchovní správa zůstává nadále zachována, pravidelné
bohoslužby se konají vždy první sobotu v měsíci od 15
hodin.
V sobotu 4. září se konala poutní mše svatá s poděkováním za dar úrody. Kostel se těšil nebývalé návštěvě
a jistě to byla důstojná oslava pouti v naší obci.
Jan Špulák

Nádherný dožínkový věnec upletla Klárka Krügerová

Varhany v kapli sv. Anny v Sedle
Do sedelské kaple sv. Anny se po
celkové rekonstrukci vrátily původní
varhany, které byly vyrobeny před 120
lety ve Vídni. Oproti původnímu stavu
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jsou nyní vybaveny speciálním ventilátorem, takže varhaník nepotřebuje
pomocníka, který by mu takzvaně „šlapal měchy“. V současné době chystáme

koncert, o kterém Vás budeme informovat. Na snímku je varhanář Martin
Poláček a ladič Pavel Varmus při kompletaci přímo v kapli.

říjen 2021

15. ročník Memoriálu Jaroslava Mašky
Dne 24. 7. 2021 si ve fotbalovém
stánku obce Číměř dali dostaveníčko
přátelé fotbalu, a to na 15. ročníku Memoriálu Jaroslava Mašky. Uvedeného
turnaje se zúčastnila družstva Sokolu
Číměř, TJ Jiskra Nová Bystřice, TJ Kunžak a Kelta Sedlo. Hrací systém turnaje
byl stanoven tak, že byly rozlosovány
dvojice, ze kterých vítěz postoupí do
finále a družstvo, které prohraje, bude
hrát o 3. místo. Hrací čas byl stanoven
na 2 x 30 minut.
K prvnímu zápasu nastoupila TJ Jiskra Nová Bystřice proti TJ Kunžak. Tento zápas byl poměrně vyrovnaný, ale
postup do finále si zajistilo družstvo
z Nové Bystřice po vítězství 2:1.
Ke druhému zápasu turnaje nastoupilo domácí družstvo Sokolu Číměř
proti Keltě ze Sedla. Utkání bylo rovněž
hodně vyrovnané, poločas zápasu byl
3 : 3. V závěru zápasu vítězství na svou
stranu strhla Kelta Sedlo dvěma rychlými góly a tím si zajistila postup do finále vítězstvím 3 : 5.
Zápas o 3. místo se tedy hrál mezi
domácím Sokolem Číměř a TJ Kunžak.
Po odehraných 60 minutách byl stav
utkání 2 : 2 a o družstvu, které skončí na
3. místě, musely rozhodnout pokutové
kopy. V těchto byli domácí šťastnější,
v pokutových kopech zvítězili 4 : 2. Tím
pádem domácí Sokol Číměř skončil na
3. místě a TJ Kunžak obsadil 4. místo.

Ve finálovém utkání 15. ročníku
Memoriálu Jaroslava Mašky se utkala
družstva TJ Jiskra Nová Bystřice a Kelta Sedlo. Utkání bylo vyrovnané až do
48. minuty zápasu, kdy byl stav utkání
2 : 2. V závěru utkání se prokázala lepší
fyzická připravenost družstva z Nové
Bystřice, kdy dvěma góly rozhodla
utkání, a stavem 4 : 2 se TJ Jiskra Nová
Bystřice stala vítězem 15. ročníku Memoriálu Jaroslava Mašky.
Při vyhlášení turnaje byly vyhlášeny
i individuální ceny pro hráče turnaje.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
Jan Marek z TJ Kunžak, nejlepším bran-

kářem byl vyhlášen Patrik Podolský z TJ
Jiskra Nová Bystřice, nejlepší střelec
turnaje byl Jirka Havel z TJ Jiskra Nová
Bystřice, který vsítil hostujícím družstvům 3 góly.
Celý turnaj řídili rozhodčí Radek Saidl, Jan Svoboda, Miroslav Vican a Zdeněk Havlík.
Pořadatel Sokol Číměř děkuje všem,
kteří si na 15. ročník Memoriálu Jaroslava Mašky našli cestu a zároveň děkuje sponzorům obci Číměř a firmě
RM-BAU s. r. o. za sponzorské dary.
Jaroslav Běhoun

Kapitán TJ Sokol Číměř Michal Veith přebral cenu za 3. místo

Vítězné mužstvo memoriálu TJ Jiskra Nová Bystřice.
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Paintball v Nové Vsi
V polovině srpna se v lese u klubovny v Nové Vsi konalo již tradiční klání
v paintballu. Dne plného tvrdých bojů,
přestřelek a taktických fines vojevůdců se zúčastnilo celkem 45 bojovníků.
Ti byli rozděleni do čtyř družstev, která se utkala v systému každý s každým
do posledního muže (ženy). Vítězi se
stali Černí havrani ze Sedla pod vedením vojína ve výslužbě Marka Šetky,
kteří trofej vybojovali potřetí v řadě (na
snímku). Druzí skončili domácí z Nové
Vsi alias Žluté nebezpečí. Třetí příčku
po lítém boji získala Modrá síla (rodina Adamců a Petrů). Všechny za sebou
z lesa hnali Karlíci. Utkání sledovala
i početná skupina diváků.
Radek Kněžínek

SDH Číměř - soutěže v požárním sportu
Poslední srpnovou sobotu vyrazilo
družstvo SDH Číměř do obce Přehořov,
kde se konal 13. ročník hasičské soutěže pod názvem O pohár předsedy SDH
Přehořov aneb Přehořovský kopeček.
Na soutěž vyrazilo družstvo ve složení
David Bartoš, Petr Drachovský, Jindra
Pánek, Jirka Kocar, Vojta a Karel Veith
a Jakub Pecha a náhradník Jarda Běhoun, zraněný byl Franta Šotola. Uvedené soutěže se zúčastnilo celkem 15
dětských, 4 ženská a 9 mužských družstev.
Velitel David Bartoš číměřskému
týmu vylosoval startovní pozici číslo 7
a nikdo netušil, že bude velice šťastná.
Na start se družstvo z Číměře postavilo
po 15. hodině. Po výstřelu rozhodčího
se pustilo do útoku a časomíra se zastavila na skvělém čase 23:02 vteřin. Kde
se to v těch klucích vzalo! V tu chvíli byli naši v průběžných výsledcích
na druhém místě za domácími SDH
Přehořov, kteří měli čas 22:84 vteřin.
Na startu byla ještě čtyři družstva, ale
žádné již nepřekonalo čas SDH Číměř,
a tak chlapci v Přehořově oslavili pohár
za druhé místo. Povedla se i oslava.
Další soutěž o pohár starosty města
Jindřichův Hradec, která se konala týden poté v Dolním Skrýchově, už medailové radosti nepřinesla. Družstvo
na kluzkém terénu skončilo na pátém
a čtvrtém místě.
V polovině září se družstvo zúčastnilo další soutěže, a to v Lodhéřově. Zde
vybojovalo opět krásné druhé místo
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a přivezlo si do své sbírky další cenný
pohár.
SDH Číměř děkuje firmě RM-BAU

s.r.o. za zapůjčení dodávky na dopravu
na soutěž a obci Číměř za podporu.
Jaroslav Běhoun
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Krajina a práce pro naši obec
V minulém čísle Číměřska vyšel rozhovor s panem Krninským, který zkrášluje naši krajinu svými uměleckými díly.
V tomto vydání jsem se proto rozhodla věnovat správci obecních lesů ing. Janu Špulákovi, který pečuje o krásu zdejší přírody a krajiny.
Jste jakýmsi krajinným architektem
naší číměřské oblasti, budujete cesty,
studánky, dáváte podnět k opravám
kapliček a křížků. Vycházíte ve vaší
koncepci také ze starých map a historických pramenů?
Ani ne. Sleduji, co je v krajině, co vidím dnes. Když vidím sokl od křížku,
tak tam křížek asi býval. Když vidím
hromádku suti mezi dvěma lípami, tak
je jasné, že tam bývala kaplička.
Takže podle toho, jak krajina vypadá,
zjistíte, že dřív někudy vedla cesta,
a potom ji obnovíte?
Původní staré cesty jsou většinou
znatelné. Hodně mě drásá stav, kdy se
zničí cesta v úvozu, a pak se jezdí vedle
po poli.
Máte nějakou koncepci, jak byste
chtěl zdejší krajinu utvářet nejen
v rámci jednoho roku, ale do budoucna?
Snažím se navazovat na to, co vidím, a od toho se pak odvíjí plány.
Postupujete v rámci Číměřska plošně,
nebo se věnujete vždy jednomu konkrétnímu úseku?
Snažím se věnovat celému svěřenému území rovnocenně všude, kde jsou
možnosti. Kde je pramen, tam může
být studánka, a kde je cesta, může být
alej. Většinou už je to předem dané tím,
co v krajině je. Když už se ale do něčeho pustím, tak to pak hledím dovést do
konce.
Jak dlouho jste správcem obecních
lesů?
Na jaře to bylo osm let.
Dělal jste někdy jinou profesi?
Předtím jsem pracoval 16 let jako revírník u Lesů České republiky.
Uvažoval jste někdy nad tím, že byste
dělal jinou profesi?
V úplném dětství. Dost jsem přemýšlel, že budu třeba řídit vlak. Ale
jak jsem dospíval, tak jsem víc tíhnul
k lesu. Možnost tvořit krajinu, hospodařit s lesem a ovlivnit tvář krajiny je
úžasná. Samozřejmě to neberu jako
vládu nad krajinou, ale vnímám to
jako velkou odpovědnost. Všechno je
to svěřený majetek a chtěl bych, abych
jednou, až ho budu předávat zase dalším, předal stabilní lesy plné kvalitního
dříví, které budou zároveň i hezké na
pohled. A to samé s krajinou, aby byla
v pořádku.

Máte svoji oblíbenou autoritu v oboru, jejíž práce vás ovlivnila?
V oboru asi ne. Lidí, kteří mě ovlivnili, je víc z různých profesí.
Máte na Číměřsku nějaký oblíbený
strom?
Nejmenoval bych jeden, je tu víc
pěkných dominantních stromů. Většinou jsou to buď stromy majestátné,
nebo nějakým způsobem výjimečné.
Líbí se mi jedle nad Panským rybníkem
nad Dobrou Vodou. Tam je obrovská
dominantní jedle, která už jednou ve
zpravodaji byla, když na ní byly šišky.
Líbí se mi taky alej starých dubů u cesty
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k Panskému rybníku. Někdy se mi nelíbí pouze konkrétní strom, ale působivá
je celá skupina stromů nebo porost.
Když jsme se naposledy setkali, tak
jste mluvil o kaštanech u Hradiště.
Já vím, to jsou ale ještě mladé stromy. Snažím se v lese pracovat s detailem, při vyznačování stromů k těžbě
posuzuji jednotlivé stromy, a proto
si často všimnu různých zajímavostí,
jako třeba těch kaštanovníků. Jedná se
o kaštanovníky seté, tedy jedlé kaštany.
Je to v naší oblasti perlička. Porost pochází z doby přibližně před 30 lety, kdy
ještě bylo dovolené dovážet sadební
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materiál buku ze Slovenska, kde běžně
v lese v teplejších oblastech rostou kaštanovníky jako příměs, a tak se zřejmě
smíchalo osivo.
Když vysazujete aleje, jak vybíráte,
který druh stromu do té aleje přijde?
Zohledňuji jak biologické hledisko, tak životnost. Nejsem zastáncem
krátkověkých dřevin. Moc nedáváme
ovocné stromy, protože jsou všeobecně krátkověké. Když vysadíme duby
nebo javory, tak tu budou i za 100 let.
Jabloně se budou muset už 50 let po
nás obnovovat. Snažím se tedy vybírat
druhy z hlediska životnosti a z hlediska
vhodnosti na stanoviště. Každá dřevina
je vhodná do jiných podmínek. Kolem
Sedla a Číměře je relativně vlídná krajina třeba oproti Dobré Vodě či Hůrkám.
Dát na Hůrky dřeviny, které mají křehkou korunu, prostě nemůžeme, protože je rozláme námraza. A pak beru
v úvahu i estetické hledisko, jak bude
alej do krajiny zapadat. Nad hřbitovem
v Číměři se mi třeba líbila lipová alej,
která vede do Bídy. Naopak do aleje za
sběrným dvorem nebo za Potočnou se
podle mě hodí jilmy. Za Farským lesem
máme zase třešňovou alej.
Tady odbočím. Říkala jsem si, jaký
máte přístup k dotacím, protože
u alejí je vždy napsáno, že nebyly
sponzorovány Evropskou unií. Na
druhou stranu vím, že pro obec často
zpracováváte žádosti o dotace.
Jsem odpůrcem naprosté většiny
dotací. Na co dávat dotace na to, co si
na sebe může samo vydělat? Dotace
křiví tržní prostředí a v naprosté většině předražují zakázky. Poskytovat dotace na investiční záměry, na podporu
cestovního ruchu nebo výrobní provozy, to je zvrácenost.
Myslím si, že když v lese těžíme dříví,
tak z toho vyděláme i na opravu cest, na
studánky, nebo že tam opravíme nějaký křížek. Dotace pro obec samozřejmě
vyřizuji, je jich mnoho a jsou to slušné
částky. Jsem zaměstnancem obce, a tak
koukám pro obec získat co nejvíc.
Využíváme dotace na velké akce,
jako jsou rybníky nebo cesty, významný je též příspěvek na obnovu a výchovu lesních porostů. Ale pak je nespočet
akcí, u nichž dotace akorát mnohokrát
předraží celou zakázku. Aleje, které
tady děláme vlastními silami bez jakéhokoliv projektu, nás vyjdou řádově na
několik stovek či tisíc ročně, ale kdybychom to dělali na dotaci, tak dáme
minimálně 10 000 korun jenom za projekt na jednu akci. Takže já si myslím,
že v tomto případě není třeba dotace.
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Druhá věc, která mě doslova dráždí,
je, že když se dnes udělá jakákoli věc
na dotaci, tak se hned na ceduli musí
napsat, že to dotovala Evropská unie. Já
zastávám názor, že pokud něco někomu dám, tak o tom nepovídám. Když
vám budu chtít dát kýbl brambor, tak
vám ho dám proto, že vám ho chci dát,
a ne proto, abych o tom všude povídal.
Přejdu zpátky k přírodě a zeptám se
vás, jestli se tady vyskytuje nějaká
vzácná rostlina nebo dřevina, o níž
možná nevíme.
Slovo vzácný je relativní. Víme všichni, jak je oficiálně vzácná vydra. A víme,
že jí tady máme snad v každém rybníce. Máme tu třeba krásné jilmy, což je
typická místní dřevina. Máme tu některé cizokrajné vzácné dřeviny. Třeba
v Lágru máme obrovskou douglasku.
Když se jede ze Sedla na Číměř, tak při
pohledu vpravo na Lágr tam o patro
vyčnívá jeden strom, to je douglaska.
Když se jede ze Lhoty na Vojířov, tak napravo před horizontem jsou ve 130letém porostu čtyři druhy borovic, mimo
naší domácí borovice lesní tam máme
borovice černé, borovice banksovky
a borovice vejmutovky. To ještě pochází
z doby, kdy se nedbalo na původ osiva,
tehdy se míchalo všechno možné. Nejenže se nedbalo na provenienci dané
dřeviny, ale ani na druh.
Všiml jste si nějaké vzácné rostliny?
Jsou tu lokality, kde jsou dřípatkyhorské (soldanella montana). Najdou
se u potůčku, který vytéká z rybníka
u tábora Bílá skála, nebo u potoka, kte-

rý teče od Hradiště k Tulejbičům. Na
jaře pěkně modře kvetou.
Je ale velmi relativní, co je vzácné.
Čeho může být jeden rok málo, toho
může být druhý rok hodně.
Lidé často odpočívají tím, že chodí do
lesa. Jak odpočíváte vy, když součástí
vaší práce je být neustále v lese?
Já vlastně při práci neustále odpočívám. Antonín Zápotocký prý kdysi nad
návrhem zvýšení platů prohlásil, že by
lesníkům nepřidával, protože jsou nejlépe placenými turisty v národním hospodářství. Je fakt, že hodně odpočívám
prací, mám rád chalupu v pořádku, věnuji se zahradě své i krajině za plotem,
včelařím, věnuji se hudbě, i když již ne
tak aktivně jako dřív. Pokud si chci od-
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počinout, rád se dívám po krajině, když
někam cestuji.
Kam rád cestujete?
Líbí se mi jižní Morava. Obdivuji
tam živý vztah lidí ke své krajině a k tradicím, což bohužel u nás křísíme horko
těžko. Člověk má mít silné kořeny. Kořeny jsou jeho rodina a místo, kde žije.
Samozřejmě se mi líbí jižní Čechy, tady
jsem doma a doma je nejlíp. Jsem patriotem, proto se věnuji dechové hudbě.
Před dvěma lety jsem dokončil sbírku
jihočeských písniček, aby zůstaly zachovány pro další generace.
Máte rád i jinou hudbu než dechovku?
Mám rád každou dobrou hudbu, ze
které vyzařuje harmonie, a nikoliv destrukce.
Jste autorem textů u studánek a vodních toků?
Ve většině případů ano. Většina
z nich vznikla před dvěma lety v nemocnici. Neměl jsem tam co dělat,
tak jsem začal veršovat. Ale přiznám
se, že několik jich je převzatých. Třeba

Prosba lesa je kultovní text. Ten se objevuje v lesích poměrně často. Ale líbí se
mi, tak jsem se s ním ztotožnil.
Kolik studánek jste tady vybudoval?
Vybudoval jsem pouze jednu na
Dobré Vodě, ostatní budovali jiní, já
jsem pouze plánoval a komandoval.
Studánky nejsou pouze v lesích, některé jsou ve volné krajině a některé ani
nejsou na obecních pozemcích, proto
byly zbudovány se souhlasem majitelů.
Celkem jich je zatím osm a přiznám se,
že ještě pár pramenů v záloze mám. Ale
nevím, jestli dělat studánku tam, kam
kromě mě asi nikdo nepřijde.
Na obci zastáváte často i jiné funkce.
Jaké další to byly? Viděli jsme vás na
poště...
Jsme malá obec a je nás tu několik,
proto máme velké překryvy funkcí.
U Lesů České republiky jsem dělal pozemkovou agendu při restitucích, tak
jsem se jí chopil i tady. Mám rád český
jazyk, proto se nebráním napsat něco
do zpravodaje. A pošta byla logická vol-
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ba. Když nám Česká pošta předala poštu, tak neupozornila na to, že v době
nemoci nebo dovolené vedoucí pošty
nedá nikoho na záskok. Byl tedy někdo
potřeba, tak jsem se přihlásil.
Na poště nosíte uniformu, podobně
jako správce lesa. Vadí vám to, nebo
naopak nosíte uniformu rád?
Já si myslím, že to k tomu patří.
Myslím si, že štábní kultura má něco
do sebe. A mrzí mě, že v dnešní době
štábní kultura pokulhává. Když jdu do
restaurace, tak má číšník vypadat jako
číšník. Hajný má vypadat jako hajný
a pošťák jako pošťák. Dnes vidím kolegy, kteří chodí do lesa v džínách…
Jaký je váš názor na lom v Číměři?
Lom tam jednou je a kámen jako
surovina je zapotřebí. Nemám rád extrémní názory fundamentálních ekologů, kteří zamezují těžbě dřeva a přitom
mají doma dřevěný stůl. Tak je to i s tím
lomem. Společnost kámen potřebuje,
a je tedy logické lom dál držet a provozovat. Jednoznačně si myslím, že byla
velice dobrá volba získat lom do výlučného vlastnictví obce. Obec tak může
regulovat provoz lomu, zaměstnanost,
a snáze leccos opravit.
Jak by měla vypadat zdejší krajina na
konci 21. století?
Měla by to být krajina stabilní, krajina krásná na pohled, krajina, která
nebude vyžadovat intenzívní údržbu.
Rozhodně tím nemyslím nesíct louky
a nechat lesy bez lidského zásahu. Ale
měli bychom se snažit pochopit přírodní procesy, nastartovat je a pak pouze usměrňovat ve svůj prospěch. Dám
příklad na lese: Na většině stanovišť
má les předpoklad se sám obnovovat,
proto jsme přiměřeným prosvětlením
v minulých letech na velkých plochách
vytvořili příznivé podmínky pro vznik
náletu a v současné době již v řadě
porostů těžbou ustupujeme hustému
podrostu, který se objevuje v takové
míře, že dobře odolává i okusu zvěře.
Teď si hodně všímáme alejí. Běžná praxe je kolem cest vysázet stromy, kterých
si pak 50 let nikdo nevšimne až do doby,
kdy silné větve zasahují do cesty. Větve se
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ořežou, vzniknou velké jizvy, které stromy
nejsou schopné zacelit, za 10 let je z jizvy
dutina a na obec přijde žádost o skácení
stromu, protože je nebezpečný. Přitom je
to úplně zbytečné, stačí o stromy v mládí
pravidelně pečovat, kmeny vyvětvovat,
dokud jsou větve tenké a mohou rány
snadno zacelit, a pak rostou dlouhou
dobu s minimálními nároky na péči.
Také chci, aby krajina měla duchovní rozměr. Proto opravujeme křížky,
děláme studánky, stavíme kapličky
a lavičky, vytváříme průhledy do krajiny. A v žádném případě nechci, aby to
všechno byly nějaké mé osobní ambice
a se mnou to žilo a jednou končilo. Proto
sleduji odezvu lidí a vítám, když se zapojí.
Moc mě těší, že k těm studánkám a křížkům lidé vysazují kytky
a nosí svíčky. Jsem rád, když lidé mají
ke svému domovu vztah, a proto se
snažím dávat možnost podílet se na
tváři krajiny.
Kristýna Hrdinková

Exkurse České lesnické společnosti
8. června 2021 proběhla v obecních
lesích exkurse slovutné České lesnické
společnosti. Účastníky jsme seznámili
se specifickými přírodními podmínkami našich lesů a nabídli jim ukázky
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hospodaření, zajímavosti zdejší krajiny a rovněž příklady estetického pojetí
lesa. Vzhledem k velmi kladným ohlasům je možné uspořádat podobnou
exkursi v případě zájmu i pro ctěnou

veřejnost, zájemci se proto mohou
hlásit na obecním úřadu, při dosažení
minimálního počtu bude domluven
vhodný termín.
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Vítání občánků
Dne 11. 6. 2021 byli v naší obci přivítáni Tereza Dubenská, Rozálie Láfová,
Lucas Komárek, Eliška Kubešová, Alice
Makovičková, Selma Pojetová, Jakub
Knapík, Martin Budoš, Dominik Němec, Veronika Drápalová, Matyáš Derynk a Matěj Chaloupka.
Tradičně program zpestřily svým vystoupením děti z naší mateřské školky.

Dialektologické okénko
Znáte význam následujících jihočeských nářečních výrazů? Co je to…
a) pila ocaska		

b) staré jízdní kolo		

c) zimní čepice přes uši

2) koprvadlo

a) kropicí konev		

b) hřídel mlýnského kola		

c) poklice

3) špárek

a) stroužek česneku

b) mlýnek na kávu		

c) kominická štětka
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řešení: 1b, 2c, 3a

1) hapina
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Lidové pověsti z obce Lhota
Ve staré, německy psané lhotské kronice je zapsáno pět lidových pověstí, jejichž děj se odehrává v okolí obce. V následujících
číslech Číměřska budeme postupně vydávat jejich překlad do češtiny. Tyto pověsti již vyšly v němčině zásluhou pana Karla
Lukase s ilustracemi pana Hanse von Berga. Ten souhlasil s jejich otištěním v Číměřsku.
Chtěli bychom vyzvat malé i větší čtenáře, aby nakreslili vlastní ilustrace pro český překlad těchto příběhů.

Lesní duchové
Mezi Lhotou, Potočnou a Číměří se
nachází pahorek, označovaný v některých mapách jako Gstauderwald neboli křoviskový les. Tato vyvýšenina je
poměrně neúrodná. Protože má území
spadající pod obec protáhlý tvar, ve
Lhotě se nevyskytují souvislá hospodářství a každý zemědělec vlastní více
pozemků obvykle protínajících pozemky obecní. A tak byla i lhotská část lesa
Gstauderwald rozdělena na mnoho
úzkých pruhů a každý zemědělec měl
na zmíněném vršku minimálně dva.
Východní část se zvedá úplně nejvýš.
Říká se jí Hejtschalberi a patří k domu
Weberových neboli U Tkalců ve Lhotě
čp. 5.
V dávných dobách prý byl celý vrch
porostlý křovisky a mezi všemožným
křovím, jako jsou trnky, ostružiní nebo
dřín, se hojně vyskytovala i šípková
růže – německy lidově Hejtschala. Odtud lidový název vrcholu kopce.
Jeden starý tkadlec, pilný a pracovitý muž, si usmyslil, že neužitečná
křoviska vymýtí a nahradí je lesem.
S lidmi ze statku se pustil do úpravy
svého pozemku, ale práce to byla krušná a ostatní brzy omrzela. Rozhodl se
proto křoví vypálit. A tak na podzim,
když neprostupná houština vyschla,
rozdělali na několika místech oheň
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a přiživili ho slámou, větvičkami a suchým chrastím. Brzy už táhla oblaka
dýmu přes nehostinný vrch a oheň se
rychle šířil. Avšak zničehonic – ó hrůzo – se vzduchem začal šířit vyděšený
jekot. Všichni vystrašeně a strnule zírali
do ohně, ale nic neviděli. Byli to lesní
duchové, lidským očím neviditelní,
kteří horkotěžko zachraňovali své děti
z plamenů.

Starý tkadlec dobře věděl, že lesní
duchové vládnou mocí lidem uškodit. A tak když oheň dohořel a nebylo
se třeba obávat dalšího šíření, odešel
s ostatními domů.
Dnem ani nocí už ale nenacházel
pokoje, měl zlé tušení. A pak, jedné
bouřlivé listopadové noci, když ženy
a děvečky ještě seděly u kolovrátku
a vyprávěly se hrůzostrašné příběhy
z dávno minulých časů, ozval se před
bránou do dvora divoký vřískot. K smrti vyděšený muž vyběhl rychle ven, aby
se podíval, co se to děje. Někdo silně
bušil na bránu. „Otevřete vrata, přišli
jsme vám pomoct s vařením příze!“
překřikovaly se navzájem venkovní
hlasy. Starý muž okamžitě pochopil,
že ho zlé tušení nezklamalo. Lesní duchové mu přišli zapálit dům. Vtom nad
vrcholkem Hejtschalberi spatřil červenou záři, způsobenou rudým měsícem,
který měl co nevidět vyjít, a v tu chvíli
ho napadla spásná myšlenka. Z plných
plic zakřičel směrem do domu: „Pojďte
rychle ven, na Hejtschalberi hoří celý
les!“ Pomstychtivých lesních duchů se
zmocnila panika a prchali hlava nehlava směrem ke kopci, protože si mysleli, že jejich dětem jde o život. Starý
tkadlec byl ale zachráněn, protože kdo
lesní duchy jednou přelstí, tomu už nemohou nikdy ublížit.
přeložila Jitka Růžičková
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Prodej palivového dřeva
Obec Číměř nabízí k prodeji občanům palivové dříví z obecních lesů. Jedná se
o již vyrobené převážně čerstvé jehličnaté dříví ve dvoumetrových délkách připravené k odvozu na velmi dobře přístupných skládkách v lese i pro osobní automobil.
Cena za 1 m3 je 500 Kč bez DPH, což v přepočtu činí 320 Kč bez DPH za prostorový metr.
Nabídka je platná do vyprodání zásob.
Bližší informace včetně možností dopravy podá správce obecních lesů Ing. Jan
Špulák (tel. 724 524 546) nebo pracovníci Obecního úřadu v Číměři.

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

Pošta Partner Číměř (PSČ 378 32)

Alena Martínková - tel.: 384 388 889
Otevírací doba: pondělí až pátek 7:30 - 10:00, 15:00 - 16:30

Výzva novým
přispěvatelům

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

KONTAKTNÍ INFORMACE
Obec Číměř, 378 32 Číměř 12
tel.: 384 388 808, www.obeccimer.cz
IČ: 00246450, DIČ: CZ00246450, ID DS: 328ed26
Bankovní spojení: 603164389/0800
starosta:
Mgr. Radek Kněžínek, starosta@obeccimer.cz
účetní:
Bc. Markéta Sliacká, DiS., info@obeccimer.cz
poplatky, evidence:
Bc. Hana Králíková, poplatky@obeccimer.cz
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Správa obecních lesů:
Ing. Jan Špulák, tel: 724 524 546
e-mail: hajny-robatko@email.cz
Úřední hodiny:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8,00-12,00 12,30-17,00
8,00-12,00 12,30-14,00 jen poplatky a EO
8,00-12.00 12,30-17,00
8,00-12,00 12,30-14,00 jen poplatky a EO
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Sběrný dvůr:
Provozní doba sběrného dvora:
Středa 15.00-17.00 h
Sobota 8.00-12.00 h
Leden a únor zavřeno, případně po dohodě se správcem dvora Pavlem Drachovským, tel. 774 697 448
Obsluha ČOV v Číměři a v Sedle:
František Staš, tel.: 774 585 144
Obsluha vodovodů ve správě obce:
Václav Votava, tel.: 606 543 873
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