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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky poslední vydání zpravodaje Číměře s osadami v roce
2020. Konec roku bývá dobou bilancování. Z pohledu nás zastupitelů se jednalo
o rok bezprecedentní. Počátek roku se
nesl ve znamení velkých plánů a očekávání, aby na jaře přišla studená sprcha
v podobě nástupu první vlny epidemie
Covid-19 a s ním spojené ekonomické
ztráty. Nejhorší pro chod obce je nejistota. Je mi jasné, že nelze předvídat nástupy jednotlivých vln epidemie. Proto jsme
hned zjara ponížili v rozpočtu znatelně
příjmy obce a zároveň omezili i výdaje.
Bylo nám jasné, že s utlumením ekonomiky dojde i k poklesu daňové výtěžnosti
státu.
Tak jako nejde předvídat pandemii,
tak, bohužel, nelze předvídat chování
státu vůči obcím z pohledu rozpočtového
určení daní. V době, kdy píšu tento text,
tedy poslední den v listopadu, tak ještě
dosud nevíme, jak bude vypadat státní
rozpočet na příští rok, jaká budou daňová
pravidla a s jakými příjmy můžeme počítat pro rok 2021. Z tohoto důvodu je nyní
zcela jisté, že i příští rok budeme začínat
v rozpočtovém provizoriu a investice si
naplánujeme až podle aktuálního vývoje
veřejných financí.

Letošní rok byl rokem plných omezení. Museli jsme omezit své společenské
kontakty. Z pohledu obce jsme nemohli
uspořádat tradiční oblíbené setkání seniorů, museli jsme odložit vítání občánků,
zrušit plánovanou venkovní akci s muzikou, zrušit plánovaný Gulášfest nebo
i tradiční vánoční koncert v kostele. Přišli
jsme prakticky o celou podzimní sezónu
fotbalistů. Jsem ale optimista a věřím
v brzký návrat do normálního stavu. Věřím, že obnovíme přerušené tradice. Věřím, že si se seniory poslechneme jejich
oblíbenou dechovku. Věřím v plný kostel
při dalším koncertě. Věřím, že přivítáme
naše nejmladší občánky. Jsem si jistý, že
zase půjdeme na fotbal a pak si zajdeme
společně na pivo. Jsem si jistý, že s hasiči a hasičkami pojedeme na další závody
a zažijeme zase spoustu legrace.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat.
Poděkovat za Vaší zodpovědnost v době
omezení, díky které se podařilo rychle
snížit rostoucí čísla nemocných. Poděkovat za trpělivost, protože ne všechno
nám jde udělat hned, i když bychom rádi
vyhověli každému. Děkuji všem zastupitelům obce za jejich zodpovědný přístup
a za jejich aktivní zapojení do práce ve
prospěch obce. Děkuji hasičům za jejich
práci a připravenost kdykoliv pomoct.

Děkuji všem zaměstnancům obecního
úřadu a všem, kteří pro obec pracují, za
zajištění provozu a údržby obce v průběhu celého roku i přes různá omezení.
Děkuji všem zaměstnancům obecního
Kamenolomu Číměř za jejich těžkou práci v náročném prostředí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám zejména dobré a pevné zdraví. Přeji Vám hodně
šťastných chvil a pohody v osobním a rodinném životě. Žákům i studentům chci
popřát vynikající studijní výsledky, pracujícím pozitivní energii a elán při zvládání profesního života.
Přeji Vám všem hodně spokojenosti,
a abyste mohli celý příští rok dělat to, co
máte rádi.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021.
Mgr. Radek Kněžínek
starosta obce

PODĚLIT SE O RADOST

aneb výzva k dokončení společné vánoční dekorace
Nejen v dnešní adventní době je důležité, aby se člověk uměl
radovat z maličkostí života.
Bonusem je, když se o svoji radost podělí a vyzve tím také
ostatní, aby se k vánočnímu poselství připojili.
To je vzkaz, který všem občanům Číměřska, a nejen jim, posílají ženy z Číměře: Eliška a Marcela Kaiseršotovy, Ilona Nováková a Jana Drachovská. Ty, stejně jako v loňském roce, i letos
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připravily pro radost všem lidem vánoční betlém (kousek od
hlavní silnice). Nedaleko od něho umístily stromeček, který
čeká na ozdobu právě od každého z vás.
Život je pestrý, barevný a zajímavý, a právě takovým se může
při společném ozdobení číměřský stromeček stát. Navíc okolí
betlému nabádá i další kutily, aby vytvořili zvířátka a tuto vánoční krajinu zpestřili a zvětšili.

Ohlédnutí za rokem 2020 a vánoční pozdrav
z Mateřské školy Číměř
V záři vánočních svíček a vůni purpury si Vás dovoluji oslovit několika větami
přibližujícími život v naší číměřské MŠ.
Hlavním úkolem každé MŠ, tedy i naší,
je uspokojování potřeb dítěte, podpora
duševní a tělesné pohody a vytváření dostatku času a prostoru pro hru. Předškolní věk je pro dítě obdobím objevování
a poznávání. S okolním světem se seznamuje prostřednictvím hry - ta je v tomto
období přirozenou potřebou. Hravou
činností získává vědomosti z oblasti matematických představ, pracovní, rozumové, tělesné, výtvarné, literární, jazykové
a hudební. Aby hravá činnost posunula
dítě vývojově kupředu, je důležité její vedení a usměrňování.
O to se v letošním roce snaží učitelky
paní Marta Pouzarová, Bohuslava Smékalová a Magdalena Zelenková. O čistotu
školy pečovaly provozní pracovnice p. Jaroslava Málková, v současnosti p. Lenka
Záhorková. Stravování zajišťuje kuchařka
p. Jarmila Kanzová.
V loňském předvánočním čísle číměřského zpravodaje jsem si
posteskla, jak je každý rok v MŠ náročný. Ani letos tomu nebylo jinak.
Covidové období předkládalo a stále
předkládá úskalí nikterak jednoduchá
na organizaci provozu. Ten, jsem navíc
komplikovala svou zdravotní indispozicí
v letních měsících a na přelomu měsíců října a listopadu. Abych dostála všech vzpomínek komplikujících provoz, musím
vzpomenout i rekonstrukci rozvodů vody

v provozním areálu školní jídelny.
Pokud mi tedy přísluší hodnocení jejich zvládnutí, dovolím si napsat zatím
za jedna. Daří se nám to díky nekonečné
vstřícnosti rodičů, díky ochotě a odhodlání (zabezpečit fungování MŠ)zřizovatele,
a díky plnění povinností, trpělivostimých
kolegyň. Všem Vám patří VELKÝ DÍK.
Z důvodů vyplývajících z omezení
pandemie koronaviru se nepodařilo
zcela zorganizovat a uskutečnit všechny
naplánované akce, kterými obohacujeme pobyt dětí v MŠ. Ty, které proběhly,
se konaly vesměs v komorním duchu.
Dětem navštěvujícím MŠ zpříjemnily
dárky od babiček ze sousední části MŠ,
od zástupců z radnice a od sponzorů
- z Farmy Alpaka, od p. Aleny Pánkové.
Všem jmenovaným i nejmenovaným patří také poděkování.
A co nás ještě čeká?
Období od Martina do Tří králů je obdobím spojeným s mnoha zvyky a drobnými rituály, v nichž by se měla odrazit
vzájemná úcta lidí, ale i úcta ke zvířatům
a přírodě vůbec. Jsou v něm zahrnuty
svátky svatých - Mikuláše, Lucie, Adama
a Evy, Štěpána, Jana, Silvestra a Nového
roku. Kolik domů, tolik zvyků. Někde jsou
pravidelným připomenutím, jinde se vytrácejí docela.
Snahou zaměstnankyň vnaší MŠ
bude i letos přiblížit dětem některé zvyky související s výše jmenovanými svátky
a prožít tyto dny v radosti ze společných
příprav na jejich oslavu. Svátky Vánoc

jsme odstartovali zapálením první ze čtyř
svíček na adventním věnci a rozsvícením
stromu na terase před MŠ. Barborky ve
váze čekají na svůj čas vánoční, aby připomněly jaro. V předstihu 4. prosince
navštíví MŠ již tradičně Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. Zpěvem a říkadly
o Mikuláši ujistí děti návštěvu v tom, že
si nadílku opravdu zaslouží. O týden později chceme dětem vyprávěním přiblížit
čas Lucek, které peroutkami vymetají zlo
a nepořádek z rohů a koutků. Potěšení z
práce u dětí každoročně pozorujeme při
výrobě cukroví, vánočních přání a překvapení pro obyvatele v sousedícím v křídle budovy MŠ.
Proč je kapr rybou vánoční a další
taje života pod vodou nám letos přiblíží
p. Vrba. S nadílkou přichystanou ve spolupráci s rodiči dětí navštívíme i zvířátka
v lese. Celé těšení bude zakončeno tzv.
„ježením“ u vánočního stromku - zpěvem koled, básničkami, pouštěním lodiček, ochutnáváním vánočky, cukroví
a prohlídkou dárků.
Závěrem cítím povinnost popřát do
dalšího roku pevné zdraví, sílu a nezbytnou odvahu k překonávání vyšších vrcholů i vzdálených met, ať se všem daří
upřímně se radovat z drobných a obyčejných každodenních věcí s novou vitalitou, obrovským nadšením a zářivou
svěžestí.
Magdalena Zelenková
ředitelka MŠ

Význam adventního věnce
Svíčky mají svá jména a zapalují se
v určitém pořadí. Advent neboli období čtyř týdnů před Vánocemi už je zase
pevnou součástí vánočních svátků. Toto
období znamená pro křesťany dobu radostného očekávání narození Spasitele,
ale také dobu rozjímání a dobročinnosti.
Zároveň je první adventní neděle počátkem církevního roku.
Adventní věnce jsou poměrně novodobým zvykem, pocházejícím z 19.
století. K nám se znovu dostaly ve větší
míře vlastně až po listopadové revoluci
z Německa a Rakouska a rychle se staly
nepostradatelnou součástí předvánoční
výzdoby českých domácností. Věnce se
dávají i na dveře bytů či domů, ale ten
pravý adventní věnec by měl mít čtyři
svíčky, a zatímco dříve se zavěšoval za
stuhy na strop, dneska se většinou pokládá na stůl.
Adventní neděle jsou čtyři, nazývají se železná, bronzová, stříbrná a zlatá,

každá symbolizuje jeden adventní týden.
Zlatá neděle je nejblíže Štědrému dni, dokonce na něj může připadat.
O první adventní neděli se zapálí jedna svíčka a nechá se chvíli hořet. Druhou
neděli se zapálí znovu a k ní se přidá další
a takto se postupuje až do čtvrté adventní neděle, kdy hoří všechny čtyři svíčky.
Zapalují se vždy proti směru hodinových
ručiček.
První zapálená svíce se jmenuje Naděje nebo také svíce proroků, zapaluje se
na železnou neděli a měla by mít podle
římskokatolického zvyku fialovou barvu,
která značí pokání. K ní se přidá o bronzové neděli svíce Mír neboli betlémská,
také fialové barvy.
O stříbrné neděli se přidá svíce Přátelství neboli pastýřská. Ta jediná by měla
mít růžovou barvu, vyjadřující naději
upřenou k narození Ježíše Krista. A na
zlatou neděli se přidá opět fialová Láska
neboli svíce andělská.
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Čtyři hořící svíce charakterizují uzavření kruhu, tedy Adventu a příchod Vánoc. Ale pozor, na štědrovečerní stůl už
adventní věnec jako dekorace nepatří.

foto: pixabay.com
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OBECNÍ KALEIDOSKOP
Překvapení

Zcela nečekaně a bez předchozího
varování se pod duby u Božích muk u
Obecního rybníku v Číměři směrem na
Kunějov objevila tato nová socha. Po
krátkém a úspěšném pátrání bylo zjištěno, že autorem díla je náš soused akademický sochař Vladimír Krninský, který se
významně podílí na tvorbě krajiny, kde
jsme doma.
To dokázal také dalším svým dílem. Na
návsi u kašny v Číměři počátkem prosince přibyl krásný Betlém z lipového dřeva.

Oprava manipulační plochy
před hasičárnou

V listopadu 2020 jsme dokončili opravu povrchu manipulační plochy před
hasičskou zbrojnicí. Práce prováděla stavební firma Krňa s.r.o. Překvapení nás čekalo po odstranění starého povrchu. Byla
zde nalezena skoro čtyři metry hluboká
studna.
Studnu jsme se rozhodli zachovat,
a proto došlo k jejímu zakrytí betonovou
deskou s přístupovým poklopem. V průběhu stavebních prací došlo také k výměně šoupěte na vodovodním řadu.
Tímto bychom se chtěli občanům Číměře ještě jednou omluvit za zhoršenou
kvalitu vody bezprostředně po provedení
výměny. Dále děkujeme za pochopení
všem dotčeným za komplikace v průběhu stavebních prací. Doufáme, že nově
opravená plocha bude sloužit nejen majitelům nemovitostí v okolí, ale zejména
bezpečnému a prostornému výjezdu hasičského vozidla.

Nová technika pro obecní lesy

Jak jistě víte, obec Číměř má v majetku a hospodaří na celkem 650 hektarech
lesa. V posledních letech jsou naše lesy
ohrožovány rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Jedinou účinnou obranou je včasné vyhledání napadených stromů a včasné zpracování napadeného dřeva, včetně
zbytků po těžbě. I z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli pro pořízení lesnické
techniky pro naše lesní hospodářství.
Koncem listopadu 2020 předali zástupci firmy Garnea a.s. Neplachov a firmy Malcom Jindřichův Hradec obci do
užívání nový traktor Same 110 s ochrannou lesnickou nástavbou, lesní frézu na
drcení klestu a talířovou půdní frézu.
Firma vzešla z výběrového řízení, ve
kterém bylo osloveno celkem šest možných dodavatelů. Celková cena pořízené
techniky činí 2 miliony korun bez DPH.
Na pořízení strojů se nám podařilo získat
dotaci z Programu rozvoje venkova ve
výši padesáti procent. Od pořízení této
techniky si slibujeme výrazné úspory
v nákladech na pěstební činnost. Navíc
nám zpracovaná dřevní hmota ze zbytků
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po těžbě zůstane v lese. A staří zkušení
lesníci říkají, že dřevo roste na dřevě. Dalším efektem je i možnost získání dotací na
tento způsob likvidace klestu. Prakticky
ihned po předání byla technika nasazená

při drcení klestu po těžbě kůrovcových
stromů v lokalitě Na Bídě a u Dobré Vody,
které jsme navíc stihli ještě před nástupem zimy zalesnit.
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Okolí Číměřska je pro procházky jako stvořené
Na lesní cestě mezi Dobrou Vodou a Potočnou vyrostla nová kaplička z iniciativy
a na náklady našeho lesů pána
Ing. Jana Špuláka. Zednické
a pokrývačské práce obstaral
mistr zednický pan František
Staš. Výtvarné a kovářské prvky jsou dílem akademického
sochaře Vladimíra Krninského. Místo je i krásným tipem
na výlet. Nedaleko kapličky je
Panský rybník a z druhé strany krásné skalní útvary. Navíc
se pár desítek metrů od kapličky nachází upravená lesní
studánka s posezením. Najdete tato krásná místa?

CHODIT VÍCE DO PŘÍRODY A CHOVAT SE K NÍ HEZKY
Do roku 2021 reálné předsevzetí pro
každého - co vy na to?
Názor, že pobyt v přírodě má blahodárný vliv na naše zdraví a mění pozitivně naše vnímání světa, je nadčasový.
Nádherné přírodní scenérie, pohybové
aktivity a dýchání čerstvého vzduchu
mají velký vliv na naše sebeuvědomění
a pocit radosti ze života. To dá zdravý rozum, ne?
Tyto rady uznává snad každý, ale málo
lidí se jimi také pravidelně řídí. Samozřejmě bychom měli všichni trávit více času
venku – zejména v dnešní době přemíry
televize, počítačů a chytrých telefonů. Ale
jestliže máme v životě potíže, jak hodně
nám pobyt venku může pomoci? Více,
než si myslíte.
Podívejme se na několik nejvíce povzbuzujících vědeckých studií o roli, kterou pobyt v přírodě může sehrát.
• Krátkodobá paměť se zlepšila po
procházce v přírodě o 20 procent ve srovnání s procházkou po městské ulici.
• Obnovila se duševní energie a účastníci měli lepší výsledky v testu pozornosti. Zajímavé je, že určité kladné výsledky
byly dosaženy i jen prohlížením fotografií
přírody.
• Japonská studie zjistila, že se snížila hladina kortizolu – hormonu souvisejícího se stresem a srdeční frekvencí po
dvoudenním pobytu v přírodě ve srovnání s pobytem ve městě.

• Po čtyřdenním pobytu v přírodě se
zlepšila o 40 procent schopnost řešení
problémů. Pravděpodobnými příčinami zlepšení jsou emocionálně pozitivní
a uklidňující přírodní podněty a snížení
vlivu technologií.
• Pobyt v přírodě je blahodárný pro
naše oči. Střídavé zaostřování pohledu
do dálky, na střední vzdálenost a do blízka, přirozené denní světlo a čerstvý vlhký
vzduch předcházejí únavě očí a mohou
zabránit rozvoji krátkozrakosti, která postihuje v civilizovaných zemích stále více
lidí.
Bez ohledu na to, jakou aktivitou se
budete v přírodě zabývat, zastavte se
a ujistěte se, že přítomný okamžik plně
prožíváte. Ať už se jedná o jednoduchou
večerní procházku nebo sportovní dovednosti, trávení času venku pomůže vašemu vnitřnímu růstu a fyzické kondici.
Člověk je součástí přírody. Odpradávna se snaží přírodu přetvářet a přizpůsobovat ji ke svým potřebám. Podle toho
jak se budeme chovat k přírodě, takové
bude naše životní prostředí. PŘÍRODU
BYCHOM MĚLI CHRÁNIT A CHOVAT SE
K NÍ OHLEDUPLNĚ.
Manželé Bečičkovi ze Sedla si velmi
cení darů přírody a do našeho zpravodaje, prostřednictvím pana hajného Jana
Špuláka, zaslali obrazový článek, který
můžeme chápat jako poselství přírody
pro nás všechny.
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My si ceníme toho, co pro naše životní
prostředí vykonali a zejména toho, že se
o to podělili i s ostatními.
Bečičkovi, mnohokrát Vám děkujeme.

Znám křišťálovou studánku...
...tam ptáci, laně chodí pít...
Byla jsem opuštěná, zanedbaná, zarostlá plevelem, měla jsem
rozbitou boudičku…
Pak si mě našli lidé, kterým se
mě zželelo, vyčistili mě, opravili
a upravili okolí.
Zhotovili mi novou boudičku
a pomocí přátel mi ji přivezli
a postavili.
A toto jsem už já, celá v novém
kabátě. Přijďte si ke mně posedět, odpočinout a osvěžit se mojí
pramenitou vodou. Jsem tu připravená pro všechny dobré lidi
i všechna lesní zvířátka.
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Prší, prší, jen se leje, kdo má zrovna dovolenou,
mračí se a kleje...
Mnohokrát jsem v poslední době slyšel povzdechnutí, že letos pořád prší.
Ano, letošní rok je skutečně oproti
několika minulým rokům srážkově vydatný (chvála Bohu za to!), ale pokud
jej porovnáme s dlouhodobými průměrnými hodnotami, tak nevyčnívá nijak výrazně. Průměrný roční srážkový
úhrn v oblasti Novobystřicka se pohybuje v rozmezí 650 až 700 mm, skutečný srážkový úhrn od začátku letošního
roku do redakční uzávěrky koncem
listopadu na srážkoměrné stanici Sedlo obsluhované panem starostou činí
770 mm. Díky tomu došlo k vyrovnání
srážkového deficitu z několika minulých let, kdy srážkové úhrny dosahovaly sotva polovičních hodnot průměru.
Vliv dostatku vláhy pozorujeme všude
kolem – vodní toky i nádrže mají opět
obvyklou hladinu, doplnily se studny,
zelenají se louky, regenerují proschlé
stromy a keře a za traktory na polích se
při orbě nepráší.
Role vody v krajině je klíčová
a všechny důsledky sucha minulých
let bychom měli zachovat v paměti při
našem počínání a konat preventivní
opatření k zadržování vody. Problém
rozhodně nevyřeší zbrklé nápady politiků na výstavbu desítek přehrad na
území republiky, protože vodu je třeba přitáhnout a zadržet v celé krajině,
nikoliv soustředit v jedné přehradě na
okrese, navíc pokud nebudou srážky,
nebude voda ani v přehradách.
Chceme-li vodu zadržet a přitáhnout, je třeba zvýšit retenční kapacitu
krajiny. Půda je největším rezervoárem
vody, který vyrovnává srážkové výkyvy
jednotlivých let. Zadržuje vláhu pro
vegetaci a nadbytečné srážky postupně uvolňuje do podzemních vod. Voda
se z krajiny ztrácí výparem, odtokem
a transpirací vegetace. K největšímu
výparu dochází z obnažené půdy bez
vegetace, ze zpevněných ploch a také
z nakrátko sečených trávníků, proto je
na zváženou, zdali je opravdu nutné
vynakládat nemalé prostředky na neustálé udržování nízkého trávníku bez
jediného květu, který živoří nedostatkem vláhy a v době vrcholné vegetace
se promění v suchou step. Ke zrychlenému odtoku vody z krajiny zásadním způsobem přispělo odvodňování
zemědělských půd melioracemi za éry

budování socialismu a regulace vodních toků. Transpirací rostlin sice dochází k úbytku vláhy v půdě, ale nad
porostem se uvolňuje voda přeměněná
na vodní páru, která významně ochlazuje mikroklima a tak opět přitahuje
srážky. Je to začarovaný kruh – vlhká,
v našich podmínkách zpravidla lesnatá krajina přitahuje déšť, zatímco nad
suchou stepní krajinou stoupající teplý
vzduch srážky odpuzuje. Tato souvislost je dnes velmi aktuální v oblastech
postižených rozsáhlým odlesněním
v důsledku kůrovcové kalamity.
Je nasnadě, že změnit stav krajiny ve
větším měřítku nelze bez změny myšlení celé společnosti, neboť pro většinu
lidí, kteří nemají půdu, vlastní studnu
nebo hospodářství, představuje nedostatek vláhy okrajový problém. Přesto
se ale s konkrétními příklady zadržování vody v krajině setkáváme stále víc
a stranou nezůstává ani naše obec.
V minulých letech jsme částečně
ustoupili od nepřetržitého udržování nízkého trávníku a na vhodných
místech ponechali delší porost, který
dovolil vykvést kopretinám, zvonkům
a hvozdíkům a navíc zůstal i v suchých
obdobích zelený.
Obnovujeme stromořadí podél cest
a zeleň v intravilánu obce. Během podzimu byly vysazeny lípy kolem parkoviště u hlavní silnice v Číměři, které
v budoucnu přinesou trochu stínu na
otevřené ploše. Dále došlo k náhradě
dožívajících, každoročně „na hlavu“
seřezávaných javorů a hlohů na návsi,
místo nich byly vysazeny málo vzrůstné a bohatě kvetoucí kultivary hlohů
nevyžadující pravidelný řez.
V minulém roce byla vyčištěna nádrž
u bývalé chalupy v lese v Bídě a vybu-
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dována nová retenční nádrž na jižním
okraji Bídy, která je napájena silným
pramenem z výše položené studánky
obnovené v roce 2017. V témže roce
byly obnoveny studánky v Sedelské
Bídě, v lese nad Dobrou Vodou směrem
k Hůrkám a pod Hradištěm. V letošním
roce se dočkaly nového hávu studánky nad Sedelským rybníkem (fotografie byla uveřejněna v minulém vydání
Číměřska) a nad koupalištěm směrem
na Kunějovské samoty, poděkování za
tato díla patří Františku Stašovi, Patriku
Němcovi a Michalu Zikmundovi. Studánku u potoka v lese na Kovářce opravili manželé Bečičkovi ze Sedla a dočtete se o tom v samostatném příspěvku.
V příštím roce je naplánováno odbahnění Obecního rybníka v Sedle
a Návesního rybníka ve Lhotě, na něž
má Obec schválenou dotaci. Na plánovanou výstavbu dvou rybníků nad
Číměří za sběrným dvorem je zpracována projektová dokumentace a v příštím roce budeme usilovat o zajištění
financování prostřednictvím dotace.
Plánovaná je rovněž revitalizace zatrubněné části Bílenského potoka pod
Bílou, kterou navrhly a případně budou provádět Lesy České republiky s.p.
vykonávající správu drobných vodních
toků.
S vodou souvisí též nádherná stavba
brodu přes Lhotský potok, který v loňském roce zbudoval Tomáš Hrdinka.
Na závěr si dovolím nabídnout tip
na dlouhé zimní večery – knihu Muž,
který sázel stromy od francouzského
spisovatele Jeana Giona, příběh o tom,
že skromností a vytrvalou pílí dokáže
člověk velké věci, v tomto případě vrátit do krajiny vláhu i život.
Ing. Jan Špulák

Hlohy vysazené
na číměřské návsi
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Vyčištěná nádrž u bývalé chalupy v Bídě

Retenční nádrž na okraji Bídy

Studánka v Bídě

Studánka v lese pod Hůrkami

Studánka v Sedelské Bídě

Důležitá je rovněž osvětová činnost... J

Studánka u silnice na Samoty

Brod přes Lhotský potok
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Topení - věčně aktuální téma
Kontroly kotlů

foto: pixabay.com

Vytápíte peletami? Norma nestačí, požadujte certifikaci

Se zimní sezónou je opět aktuální
otázka vytápění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní pelety.
S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá řada výrobců. Spotřebitel by
měl být ovšem při koupi pelet ostražitý
a vědět, že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je
pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně závazná. Osvědčení
o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá do laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace ENplus®,
kterou v současné době vyžaduje značná část výrobců peletových spalovacích
zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality
vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet.
Certifikované pelety jsou na obalu řádně
označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou pelety
volně ložené, je tato certifikace uvedena
v dodacím listu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací
s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %.
Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel,
snížit jeho životnost a mít negativní dopad na životní prostředí. Nákup levných
pelet proto nemusí být ve finále tím nejlepším a nejlevnějším řešením.

Každý provozovatel kotle na pevná
paliva má zákonnou povinnost nechat
každé tři roky zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato povinnost týká
všech zdrojů spalujících pevná paliva
s celkovým příkonem 10 kW a vyšším,
které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění, vztahuje se tato povinnost
i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je
minimalizace dopadu jejich provozu na
životní prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv
o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost
kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní
termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství
a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je doklad
o provedení kontroly (Doklad o kontrole
technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva),
který může obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně
nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je nutné
uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona
o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené výrobcem daného
kotle, který jim udělil oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto
osoby označuje jako odborně způsobilé
osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna
on-line databáze OZO na adrese https://
ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme OZO
vyhledat, výrobce, typu, značky a mo-

delu kotle lze nalézt oprávněnou osobu
s co nejmenší dojezdovou vzdáleností,
od které se odvíjí i cena. Finanční limit
pro částku za provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez
regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů
s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.

Revize kotlů

Revize kotlů nemají nic společného se
zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší a běžných
kotlů v domácnostech se netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové
osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“. Toto razítko
je automaticky neopravňuje k provádění
pravidelných povinných kontrol kotlů.
Revize kotlů spočívající především
v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti.
V případě, že revizní technik zjistí závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti
provozu, je oprávněn používání tohoto
zařízení do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.
Pokud si nejste jisti, čím se při volbě
vhodného zdroje vytápění pro váš dům
nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou a komerčně nezávislou
poradnu poradenského střediska Energy
Centre České Budějovice. Totéž platí pokud máte dotazy například k plánované
výměně tepelného zdroje, stavbě či rekonstrukci domu nabo zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie.
Na osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580
nebo na bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz.

Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou
financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola

Revize a kontrola kotle jsou pojmy,
které jsou často zaměňovány. Přitom mají
odlišný cíl, metody provedení, výstupy,
zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte
revizi kotle a provede ji revizní technik
kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost
pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.
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Vánoční překvapení
Náš obecní hajný Honza Špulák je vskutku renesanční člověk a mezi jeho záliby patří láska k lidové muzice. Jeho vztah ke krajině
Číměřska a muzikální nadání nechaly vzniknout písni ve tříčtvrtečním taktu - tedy valčíku. Jako malý vánoční dárek a překvapení Vám předkládáme partituru se slovy. Zároveň pracujeme na tom, abyste píseň mohli stáhnout z obecních webových stránek
a v klidu si ji mohli doma poslechnout.
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Milé setkání propojující
historii Lhoty se současností

Bývalé čp. 14, z něhož pocházela maminka pana Lukase, už ve Lhotě nenajdete. Stavení stávalo přes cestu proti hasičárně.

Dne 14. 8. 2020 se Lhoťáci sešli na
návsi s panem Karlem Lukasem, jehož
maminka ze Lhoty pocházela. Přivezl
nám původní kříž, který se nyní rozhodl
věnovat do lhotské kaple sv. Terezie pan
Hans Stark, jehož rodina před odsunem
bydlela v bývalém čp. 5 (v současnosti
čp. 6). Kromě toho nám pan Lukas přivezl zarámované fotografie interiéru kaple
a tehdejších obyvatel Lhoty, které byly
pořízeny při příležitosti vysvěcení kaple
19. 8. 1928. Po zavěšení kříže a fotografií
s námi pan Lukas, který se o historii Lhoty zajímá a přepsal německou kroniku
Lhoty do elektronické podoby, prošel část
vesnice a vyprávěl podrobnosti z historie
jednotlivých domů a ze života jejich bývalých obyvatel. Později jsme se přesunuli do lhotské klubovny, kde ve vyprávění

pokračoval. Povídal o zavádění elektrického proudu, o požárech a vzniku místní jednotky hasičů, o škole i o pohřbech,
mlýnech, hamrech, tkalcovně a pile, ale
také o pokladu, který byl kdysi v jednom
domě nalezen.
Místním daroval knížku Volkssagen
aus der Gemeinde Neustift, v níž do současné němčiny přeložil lidové pohádky
ze lhotské kroniky a kterou spolu s ilustrátorem Hansem Peterem von Bergem
vydal. Paní Jitka Růžičková, která nám
celé setkání tlumočila, přislíbila, že tyto
roztomilé pohádky, které se odehrávají ve
Lhotě a jejím okolí, v budoucnu přeloží
do češtiny.
V současnosti pan Lukas pracuje na
publikaci o kapli sv. Anny v Sedle.
Kristýna Hrdinková

Zavěšení kříže v kapli sv. Terezie

Podobně jako tehdejší obyvatelé při vysvěcení v roce 1928 se i účastníci letošního setkání vyfotili před kaplí sv. Terezie (14. 8. 2020)
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Historie Číměřska - osada Bílá
Paní Ilona Nováková je známá nejen
v Číměři tím, že sbírá a shromažďuje informace a historické podklady o obecních domech, vesnicích a jejich tradicích.
I pro tento výtisk nám o jedné z nich napsala.
„Představuji vám další z našich obcí.
S rozlohou 477 ha, ležící ve výšce 548
m.n. m. je to obec BÍLÁ - Vyšpachy , Weissenbach. Jméno této vsi bylo zapsáno již
v landštejnském urbáři k roku 1487 (ves
Waysmpoch). Roku 1492 směnil Jindřich
IV. z Hradce Kunrátem Krajířem z Krajku část svých poddaných z Dobré Vody
za ves Vyšpachy (Waispachy) dnešní
Bílou, takže vesnice pak byla připojena
k hradeckému panství,k rychtě se sídlem
v Číměři. V roce 1654 zde bylo 13 sedláků.
Po zániku feudalismu roku 1849 se staly
Vyšpachy osadou obce Číměře, od níž se
oddělily v roce 1896.
A tady jsem objevila první záznam, že
zde bylo 25 popisných domů a 199 trvale žijících obyvatel. Existovala zde roku
1915 výroba bavlněného prádla (firma Johanna Kitlitzka), jeden hostinec a trafika.
Název Vyšpachy se rozhodly úřady
roku 1955 odstranit a nahradilo ho místní
jméno Bílá. V roce 1964 byla obec připojena znovu k Číměři. Po vyhnání německy mluvících obyvatel zde mnoho domů
zpustlo a nakonec došlo i k jejich demolicím. Nyní je v Bílé nahlášeno pouze devět
stálých obyvatel a je zde pět domů popisných.
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I když se zdá, že v létě je zde více obyvatel, jde o chalupáře.
Dominantou obce je kaple sv. Vavřince
vystavěná obcí roku 1854. Tato malebná
vesnička s rybníčky uprostřed návsi patří

k nejmenší vesnici našeho Číměřska.
Na fotografiích jsou převody míry, které byly v historii našich obcí četně využívány a dnes už jen málokdo je umí správně používat. “
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Děkujeme, nezapomeneme.
V pátek 20. listopadu 2020 jsme se na číměřském hřbitově rozloučili
s panem Václavem Pakostou, který nás náhle a nečekaně opustil.
Proto se sluší mu poděkovat za dlouholetou práci pro obec
při správě sběrného dvora a čistírny odpadních vod.
Budeme dlouho vzpomínat na jeho ochotu, laskavost,
milou a veselou povahu, kterou rozdával kolem sebe.
Děkujeme, Václave.

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
Správa obecních lesů:
Ing. Jan Špulák, tel: 724 524 546
e-mail: hajny-robatko@email.cz
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informační list obce Číměř
s osadami - září 2020
vydavá:
Obec Číměř, 378 32 Číměř 12
tel.: 384 388 808, info@obeccimer.cz
IČ: 00246450, DIČ: CZ00246450
www.obeccimer.cz
nápady, připomínky, příspěvky:
Mgr. Marika Hauserová
tel.: 727 989 063
marikahauserova@seznam.cz
vychází:
několikrát ročně
(toto číslo 18. 12. 2020)
cena: zdarma
evidenční číslo přidělené MK ČR:
MK ČR E 22156
použité fotografie:
archiv obce (není-li u fotografie
uvedeno jméno autora)

Úřední hodiny:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

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

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