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Společně se zpravodajem 
dostáváte také stolní kalendář 
na roky 2022 a 2023, ve 
kterém jsou uvedeny základní 
informace pro případ radiační 
havárie JE Dukovany. K oblibě 
tohoto kalendáře jistě přispěje 
i fakt, že fotografie pro něj 
připravil v Číměři velice známý 
pan Jakub Mertl. Ať se vám 
jeho snímky líbí a kalendář 
dobře slouží.
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Adélka 
Kedroňová 

s maminkou 
a tatínkem

Adélka Kedroňová s rodinou

Davídek Česnek 
s maminkou 

a tatínkem

Davídek Česnek s rodinou

Michálek Věžník 
s bráškou 

Marečkem, 
maminkou 
a tatínkem

Michálek Věžník 
s rodinou
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Číměř je sice malá obec,

neznamená to však, že by zde byla 

nouze o nejrůznější zajímavosti.

věděli jste třeba, že už jen její 

název je doslova jazykovou 

hříČkou? nebo že tu žije jediný 

inkoustář v republice? ne? tak 

Čtěte − ale nejdříve zkuste některé 

z receptů našich prababiČek.

číměřské
zajímavosti

Zajímavosti Zajímavosti

Foto: Lukáš Kondek
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publicistika

Slovo hejtmana Kraje Vysočina

Publicistika Publicistika

Na velké investice ve 
zdravotnictví se kraji 
podaří získat evropské 
dotace. Po několikaměsíč-
ním vyjednávání se kraji 
podaří získat evropské 
dotace na velké investiční 
projekty ve zdravotnictví. 
Kraj Vysočina využije do 
konce roku 2023 více než 
1,4 miliardy korun po-
skytnutých z evropské-
ho dotačního programu 
REACT-EU. Peníze budou 
směřovat do oblasti zdravotnictví a integrovaného 
záchranného systému. Dobrou zprávou je, že Kraj 
Vysočina v rámci hodnocení projektů uspěl se všemi 
deseti předloženými žádostmi.

Nemocnice Jihlava uspěla se čtyřmi projekty za 
téměř půl miliardy korun. Zahájena bude moder-
nizace přístrojového vybavení pro intenzivní péči 
a chirurgické obory navazující na urgentní příjem – 
JIP, ARO, operační sály a související pracoviště. Na-
koupeno bude vybavení pro klinické a diagnostické 
obory urgentního příjmu – ARO, JIP, radiologie a zob-
razovací metody. Peníze jsou k dispozici i pro rozvoj 
péče o pacienty v rámci Krajského onkologického 
centra, kde je plánována modernizace přístrojového 
vybavení rozvíjejícího specializovanou a superspe-
cializovanou péči o onkologické pacienty, tzn. obmě-
na lineárního urychlovače, simulátoru, plánovacího 
systému brachyterapie, dozimetrického vybavení 
a plánovacího CT. Připravuje se rozvoj léčby ozařo-
váním technikou IMRT/IGRT. Čtvrtý projekt pomůže 
dovybavit laboratoře a připravit odběrová místa na 
testování na COVID-19.

Nemocnice Třebíč pořídí špičkové technologie 
a přístrojové vybavení operačních sálů a pro obory 
JIP, chirurgie, ortopedie, interna, gynekologie a po-
rodnictví, laboratoře.

Nemocnici Havlíčkův 
Brod čeká modernizace 
přístrojového vybavení 
v oborech navazujících 
na urgentní příjem, např. 
monitorovacích centrál-
ních systémů, SPECT/CT, 
gamakamer SPECT, steri-
lizátorů, infuzní techniky, 
lůžek a dalšího vybavení. 

Podobně cílený projekt 
úspěšně předložila Ne-
mocnice Pelhřimov. I v je-
jím případě dojde k  mo-

dernizaci přístrojového vybavení. Pořízena bude 
nová magnetická rezonance nebo nové stacionární 
rentgenové přístroje.

Nemocnice Nové Město na Moravě může díky ev-
ropské dotaci pořídit nové SPECT/CT, skiagraficko-
-skiaskopický komplet, ultrazvuky, monitory život-
ních funkcí nebo lůžka. 

A výčet by nebyl kompletní, pokud bych nezmínil 
Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina. 
Ta je připravena nakoupit nová sanitní vozidla a pře-
nosné defibrilátory.

Všechny zmíněné projekty jsou už ve fázi realizace 
nebo připraveny k zahájení. Kraj Vysočina je připra-
ven je předfinancovat. Za tímto účelem bude čerpán 
tzv. Fond strategických rezerv. Financování zdra-
votnických projektů je ale pouze dílčí část veškerého 
našeho snažení. Základ všeho – tedy pečlivou pří-
pravu všech úspěšných projektů – zvládli lidé v ne-
mocnicích a kolegové z projektového řízení našeho 
úřadu a z Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Do-
taci samotnou se podařilo získat i díky systematické 
a důsledné práci týmu Rady Kraje Vysočina. 

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina
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p o z vá n k y
a přání

Naše nové občánky 
tentokrát vítali Laurinka 

Kondeková, Natálka 
Novotná, Terezka 

Pavlíková, Dominik Lučný
a Kájík Dolák.
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Slovo starostky

Milí spoluobčané,

opět po roce otevíráte náš zpravodaj, na kterém máte 
všichni svým způsobem podíl. Zpravodaj je číměřský, 
o Číměři – nejen o obci jako takové, ale hlavně o vás, je-
jích obyvatelích. Většina z vás se zúčastnila akcí, které 
zde popisujeme, mnozí jste je i pomáhali připravovat, ně-
kteří z vás jste ve zpravodaji jmenováni. Bez vás by zpra-
vodaj nevznikl – a bez vás by nebyla ani Číměř. A za to, 
jak ji pomáháte rozvíjet, vám patří obrovský dík.

Obrovský dík patří také všem českým zdravotnicím 
a zdravotníkům za to, jak statečně čelí nemoci, která 
zasáhla celý svět. Covid-19 nám změnil životy takovým 
způsobem, že na to, co bylo před rokem 2020, pohlížíme 
s nostalgií jako na nějakou vzdálenou minulost. Jsou to 
přitom pouhé dva roky, co se koronavirus poprvé obje-
vil. A jsou to pouhé dva roky, kdy jsem na tomto místě 
napsala „...doba je nyní tak rychlá, že těžko vidíme pět 
let dopředu. Nikdo neumí říct, jací budou naši představi-
telé, zda ještě horší, nebo naopak lepší, než které máme 
teď, jakým směrem naši zemi nasměrují, co vše ji ovlivní. 
Vždyť v současném světě událost, která se stane na dru-
hém konci zeměkoule, dovede zcela změnit život na jejím 
opačném konci.“

Nikdy by mě nenapadlo, že se tato slova vyplní do nej-
menších detailů. Nikdy by mě nenadlo, jak se svět změní 
ne za pět let, ale za dva roky.

Někdo tuto dobu zvládá lépe, někdo hůře – ale asi 
všichni si přejeme, aby se vše vrátilo do normálních ko-
lejí. Jistě, zřejmě ještě dlouho budeme z preventivních 
důvodů do veřejných budov nosit roušky či respirátory, 
ale to je snad to nejmenší. Důležité je, aby lidé neumírali. 

Je mi líto, že koronavirus přispěl k rozpolcení společ-
nosti. Ta byla už předtím kvůli vyhroceným politickým 
poměrům hodně rozdělená, covid tyto rány ale ještě 
prohloubil. Věřím ale, že postupně se zase aspoň trochu 

zacelí. Naše země bude mít novou vlá-
du – a byť to třeba není vláda, kterou 
jste si přáli, zkuste jí dát prosím šanci. 
Nepřebírá Českou republiku v jednodu-
ché situaci. Kromě pandemie bude totiž 
muset řešit obrovský státní dluh po vlá-
dě minulé.

Dost však podobných úvah. Rozhléd-
něme se radši po svém nejbližším okolí 
a pokochejme se naší krásnou obcí. Pro-
tože krásná opravdu je, navíc se neustále 
mění. A je zde spousta věcí, které mě těší.

Těší mě, že v nových domech na místě 
bývalého zemědělského areálu už spoko-
jeně žijí mladé rodiny.

Těší mě pohled na děti těchto rodin, 
protože díky těmto malým Číměřáčkům máme všichni 
jistotu, že se obec bude i nadále rozvíjet.

Těší mě, že náš Červený kříž letos oslavil šedesátiny, 
a že v obci tedy funguje spolek, který má tak dlouhou 
tradici.

Těší mě, že naše knihovna dostala ocenění přímo od 
ministra kultury. Dokládá to, že i malá obec může mít 
kulturní obyvatele.

Těší mě, že u Jirkasova mlýna máme krásné odpočin-
kové zákoutí.

Těší mě, že veškeré záležitosti spojené s revitalizací 
údolí Válov už jsou dokončené.

Těší mě, že úpravu okolí naší nové zastávky obdivují 
všichni, kdo Číměří byť jen projíždějí.

Těší mě, že se mnozí z vás zapojili do pomoci, kterou 
potřebovaly obce zničené v létě tornádem na jižní Mo-
ravě. 

Těší mě, že Číměř navštěvují turisté, aby se vyfotili na 
naší nové lavičce 16. poledníku, který naší obcí prochází.

O tom a mnohém dalším si budete moci více přečíst na 
následujících stránkách.

Vidíte, i přes ten vážný úvod jsme se dostali k závěru, 
který vyvolá úsměv na rtech. Doba je zkrátka taková, že 
za tyto radostné věci musíme být dvojnásob vděční. Když 
si uvědomíme, v jak krásné obci žijeme, jak skvělé máme 
sousedy a jak je krásné být s těmi, které máme rádi, pak 
budeme vše zvládat mnohem lépe.

Přeji vám, ať vám nadcházející rok 2022 přinese jen 
samé štěstí.

 Vaše
    Lenka Hůlková
                starostka
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Adélka 
Kedroňová 

s maminkou 
a tatínkem

Michálek Věžník 
s bráškou 

Marečkem, 
maminkou 
a tatínkem

Michálek Věžník 
s rodinou
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Adélka Kedroňová s rodinou

Davídek Česnek 
s maminkou 

a tatínkem

Davídek Česnek s rodinou
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Společenská kronika

Přivítali jsme Adélku, Davídka a Michálka

Stejně jako v předešlých letech 
i letos jsme vítali nové občánky. 
Zatímco loni jsme přivítali jen dvě 
miminka, letos k nám na obec-
ní úřad dorazili celkem tři, stejně 
jako předloni. Naštěstí nám ter-

mín vítání 22. srpna umož-
nil tuto pěknou akci usku-
tečnit – některé obce totiž 
kvůli koronavirové situaci 
občánky vítat nemohly.

Nejdříve k nám na obec-
ní úřad přišli manželé Sa-
bina a Tomáš Kedroňovi 
se svojí dcerou Adélkou. 
Kedroňovi u nás byli po-
prvé, jejich Adélka je totiž 
prvorozená. 

O hodinu později za 
námi na obecní úřad 
přišli partneři Michaela 
Králová a David Česnek 
se svým synem Davíd-

kem. I tento pár u nás byl poprvé.
Jako poslední děťátko, kte-

ré jsme v tento den přivítali, byl 
Michálek Věžník. Rodiče Lenka 
a Jiří Věžníkovi u nás byli již po-
druhé, předloni jsme vítali jejich 
syna Marečka, který dělal svému 
malému bráškovi doprovod.

Všechny děti byly hodné, žádné 
neplakalo. Letos poprvé došlo ke 
změně, hudební doprovod, který 
nám v předešlých ročnících za-
jišťovala paní Jana Kršková ze 
Střížova se svojí dcerou Darjen-
kou, vystřídala paní Eva Lučná se 
svým synem Dominikem a Terez-
ka Pavlíková.

I děti, které letos recitovaly, byly 
v novém složení. Adélku, Davídka 
i Michálka přivítal Kájík Dolák, 
Laurinka Kondeková a Natálka 
Novotná. Je to neuvěřitelné, jak to 
letí, ale Kájík Dolák byl naše prv-
ní miminko, které jsme v Číměři 
přivítali, Laurinka byla druhé. Je 
pěkné, že se tak drží tradice, která 
jasně dokazuje, že Číměř nestár-
ne.

Příští rok budeme vítat dal-
ší Číměřáčky, neboť nedávno se 
narodil Matýsek Čech a další 
miminko je v nové lokalitě již na 
cestě.

Michálek Věžník

Davídek Česnek (vlevo)
a Adélka Kedroňová
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Jiří Pavlík, 15. října 2021 ve věku 72 let

Karel Holub, 60 let
Marie Mejzlíková, 60 let
Petr Česnek, 60 let

Společenská kronika

V roce 2021 nás 
bohužel opustil

Jubilanti

Svatebčané
Stanislav Knotek, Číměř + Ivana Baranová, Valeč                           
Sňatek 31. července 2021

Pavel Kadrnožka, 65 let
Zdeňka Protivínská, 70 let
Oldřich Šumpela, 70 let

Marie Krátká, 70 let
Marie Topilová, 70 let
Anežka Ondráčková, 80 let

Manželé Čermákovi slavili smaragdovou svatbu

Smaragdovou svatbu, tedy krás-
ných pětapadesát let společného 
života, letos oslavili manželé Bo-
žena a Jaroslav Čermákovi. Jejich 
svazek byl naplněn dvěma dcera-
mi, Boženou a Jaroslavou.

Životní štěstí manželů Čermá-
kových by mělo být všem mla-
dým lidem příkladem, že jedné 
lásce lze zasvětit celý život.

Ze srdce gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších společných let.

Letos se jednalo o jedinou svatbu,
která v Číměři proběhla.
Oběma novomanželům gratulujeme 
a přejeme jim hodně štěstí ve 
společné cestě životem.

Sobota 31. července byla nejkrásnějším dnem pro Ivanu Baranovou z Valče 
a Stanislava Knotka z Číměře.
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Stalo se. . .

První stavební akcí, do které jsme se letos pustili, 
byla rekonstrukce staré dvougaráže v areálu země-
dělského družstva (za stanovištěm pro kontejnery 
na tříděný odpad).

V pátek 19. března sice ještě lehce sněžilo a počasí 
bylo nic moc, nám to ale 
nedalo a pustili jsme se do 
práce. Nejdříve jsme de-
montovali stará plechová 
nefunkční vrata, vyboura-
li jsme jejich rám a začali 
jsme osekávat venkovní 
omítku. Poté jsme také vy-
trhali staré nefunkční ve-
dení elektřiny, zazdili jsme jeden vlez na půdu. Poté 
stavební společnost Jana Šibůrka z Koněšína přizdi-
la špalety, aby se zúžil vjezd do garáží, a to z důvodu, 
že dřívější vjezd byl příliš široký na nová vrata, která 
jsou menší než původní.

Následovalo vybetonovat vjezd k vratům, rozvod 
nové vnitřní elektroinstalace, omítnutí fasády, vý-
měna starých dešťových svodů a montáž dvou kusů 
garážových vrat. Pak jsme čekali na teplejší poča-
sí, abychom mohli novou fasádu nastříkat. Jednu 

garáž stále pronajímá-
me, druhou využívá naše 
obec. Slouží nám jako 
malá dílna, kde parkuje-
me naši čtyřkolku, sekač-
ky a křovinořezy a další 
nářadí potřebné k  údržbě 
zeleně. 

Na rekonstrukci garáže 
jsme získali dotaci z Programu obnovy venkova Kra-
je Vysočina ve výši sto tisíc korun. Garáž nám k na-
šim účelům velice dobře slouží – jak se říká, nyní 
máme vše po ruce na dosah.

V nové garáži našla domov obecní 
čtyřkolka
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Stalo se. . .

V mladém obecním dubovém lesíku nad Jirkaso-
vým mlýnem jsme pro děti i pro dospělé zbudovali 
odpočinkové místo, kde si jednak můžeme odpoči-
nout, ale především se zde dozvědět spoustu zajíma-
vých věcí ohledně přírody. 

Byli jsme totiž úspěšní v získání dotace ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu ve výši 499 000 
Kč, z programu „Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje“. Dotace byla 
100%, tedy bez naší spoluúčasti.

S přípravou místa jsme začali taktéž hned z kra-
je roku, a to 2. února 2021, kdy jsme vyřezávali keře, 
větve, kopřivy, odstranili jsme také rezavou, trávou 
zarostlou oplocenku. V březnu pak přijela firma 
a  pustila se do rozmístění a montáže devíti kusů 
naučných prvků – panelů. O měsíc později se spo-
lečnost vrátila na místo znovu a namontovala zde 
dřevěný altán. Altán má střechu celozelenou, je to-
tiž osázena sedmi druhy rozchodníků dovezených 
z Belgie. Altán tak do přírody velice dob-
ře zapadl, nevyčnívá, v létě rozchodníky 
již pěkně rostly. Příští rok nás budou těšit 
svými barevnými květy.

Aby se nám v altánu dobře odpočívalo, 
pan Zbyněk Dolák nám do něj zhotovil 
z našich trámů tři lavice a jeden stůl. Vše 
je velice bytelné, pevné, těžké, současně 
i estetické. Díky masivnosti vybavení je 
málo pravděpodobné, že nám ho někdo 
ukradne. Na samotnou montáž museli být 
nápomocni čtyři zdatní muži, a to ještě vše 
nosili rozložené. V celku by si s tím ani tito 
čtyři siláci neporadili. 

Naučné prvky neslouží pouze našim dětem a nám 
dospělým, ale vzhledem k tomu, že tímto místem 
prochází turistické značení, zastaví se zde spous-
tu cizích lidí, ať již turistů, cyklistů, ale i rybářů. Za 
vybudování herních prvků jsme sklidili mnoho po-
chval, ať již od vás, tedy místních, tak i od přespol-
ních. Vybudování prvků jsme zase rozšířili okruh na 
procházky pro děti a jejich rodiče a prarodiče. Máme 
zase další možnost, kam se vydat na procházku, 
a v době covidové uzávěry mnozí z vás vybudování 
prvků uvítali. Ať se vám všem zde líbí. 

Na dotaci ve výši 499 000 Kč přispěly:
EU 64 % – 319 360 Kč
Národní zdroje 36 % – 179 640 Kč
Obec 0 %
Realizaci této akce prováděla společnost AWOCADO 
s. r. o. z Hradce Králové. 

Nad Jirkasovým mlýnem si odpočinete
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Stalo se. . .

Další investiční akci, kterou jsme v letošním roce 
zrealizovali bylo vybudování autobusového zálivu, 
včetně nástupiště a přilehlého chodníku. Na tuto 
akci jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR ve výši 848 972 Kč. 

K vybudování této stavby nás vedla především 
bezpečnost nastupujících, ale také osob v autech 
v okamžiku, kdy projížděli kolem, když lidé do auto-
busu nastupovali. Autobusová zastávka totiž bývala 
na horizontu, nebylo tedy snadné autobus objíždět. 
Dalším důvodem kromě bezpečnosti bylo i to, že plo-
cha, ze které cestující nastupovali, byla nezpevně-
ná. Cestující tak do autobusu v nepříznivém počasí 
nosili nečistoty, což řidič ne vždy kvitoval. Dále zde 
chyběl přístřešek a v neposlední řadě byl důvod, proč 
jsme nový autobusový záliv vybudovali, estetický. 
Zálivem se využil nevyužitý prostor, který se kvů-
li svažitému terénu obtížně sekal, a také se využilo 
prostranství před budovou obecního úřadu. Vznikla 
zde zelená plocha s rozšířeným záhonem. Záliv nyní 
chválí hodně místních, ale také mimočíměřských.

Zakázku realizovala společnost RENOVASTAV 
spol. s r.o. z Valče. Kolaudace zálivu proběhla 1. čer-
vence 2021, a to opět na výbornou. Dopravní inženýr 
byl se stavbou a s celkovou realizací spokojen.

O tom, že jsme získali 80 % dotaci na pořízení 
ozvučovací a promítací techniky jsme vás také již 
informovali. Za tuto dotaci jsme za 130 tisíc korun 
pořídili kvalitní bezdrátové mikrofony, mixážní 
pult, subwoofer, reprobedny, stojany, spoustu kabelů 
a také echt promítací projektor. Toto ozvučení bude-
me využívat například při letním kině, při rozsví-
cení vánočního stromu, dětského dne, fotbalového 
utkání apod. 

Děkujeme Lukášovi Kondekovi, za pomoc s výbě-
rem a sestavením této aparatury, kterou využijeme 
při pořádání kulturních a společenských akcí. Lepší 
zvuk i obraz si určitě vychutnáte lépe než se starou 
technikou.

Autobusový záliv zkrášlil obec i zlepšil 
nastupování

Lepší obraz i zvuk. Těšte se na kulturní akce

Foto: Lukáš Kondek
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Stalo se. . .

U Jirkasovy cesty už voda nehrozí
Na Jirkasově lesní cestě jsme 

koncem léta osadili pět ocelo-
vých svodnic vody. Letošní rok 
byl srážkově nadprůměrný, to se 
podepsalo i na stavu cesty. Nad 
herními prvky zde došlo k vymle-
tí zeminy, voda tekla až k prvkům, 
kde se vytvořilo koryto. Proto 
jsme v tomto úseku zabetonovali 
pět ocelových svodnic, které deš-
ťovou vodu svádějí do obecní pří-
kopy a cesta se tak již nesplavuje. 

Aby stavebníci mohli kolaudovat své 
domy, bylo nutné mít hotovou místní 
komunikaci k jejich domům. Jelikož 
nebylo v našich finančních možnostech 
vybudovat i komunikaci k trafostanici 
a  budoucímu domu paní Ivany Možné 
(tak jak je projekt i celé stavební po-
volení zpracováno), domluvili jsme se 
s  odborem dopravy, že zbudujeme část 
projektu s tím, že zažádáme o předběžné 
užívání stavby, abychom nebrzdili ko-
laudace těchto nových domů. Obhlídka 
na místě proběhla v pořádku, ani do-
pravní inženýr neshledal žádný nedo-
statek či chybu, která by bránila užívání 
komunikace.

Realizaci stavby prováděla opět spo-
lečnost pana Klee, která nám v areálu 
budovala zasíťování tohoto areálu, včet-
ně opravy komunikace od Šimečkovy 
stodoly po areál travnatého hřiště. 

Na jaře nás v této lokalitě čeká výsad-
ba zeleně – stromů a trvalkových zá-
honů, včetně zasetí trávy. A tak našim 
mladým sousedům popřejme, aby zde 
jejich láska kvetla stejně jako kytičky, 
které tu vyrostou, a aby tu byli šťastni.

K novým rodinným domům
vede taky nová cesta
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Stalo se. . .

Také rádi chodíte do Válova? My ano, a jsme moc 
rádi, že se nám díky dotacím podařilo celé údo-
lí zrekultivovat, zpřístupnit, zpříjemnit pro vaše 
procházky. Nyní už jsou zde práce hotovy, vše 
jsme zakončili vybudováním cesty.

Poté, co jsme vybudovali mokřady, zrekonstruo-
vali rybník Válov a vysadili stromy, zakončili jsme 
celou revitalizaci opravou cesty do Válova. Dotaci 
jsme dostali v nejvyšší možné míře, a  to 90pro-
centní. Při této příležitosti jsme opravili i  část 
cesty od rybníka směrem nahoru ke včelínu. Zde 
jsme použili náš drcený betonový recyklát, na něj 
poté přišla vrstva asfaltového recyklátu. Vše bylo 
správně urovnáno, uválcováno. Máme radost, že 
nám firma takto pomohla zrealizovat i  tuto část 
cesty.

Možná některé z vás napadlo, proč jsme obě ces-
ty neopravili stejně, ale dotace byla pouze na ces-
tu z Číměře k rybníku. Dotace byla zastropovaná, 
tzn. že pokud bychom chtěli opravit i další části, 
rozdíl bychom museli hradit z našich financí, což 
by byla velká částka. Na druhou část cesty jsme 
využili materiál z našich přebytků, který máme 
naskladněný u nás v obci. Tím jsme udělali víc, 
než bylo v dotaci, a ještě k tomu zadarmo. 

Práce na sebe dobře navazovaly. Proto se těžká 
technika, která opravovala rybník či budovala 
mokřady, pohybovala ještě po staré cestě. Teprve 
poté, co jsme práce ve Válově dokončili, pustili 
jsme se do oprav cesty, kdy už zde těžká technika 
nejezdila.

Ani u této zakázky nevznikly žádné vícenákla-
dy, termín byl také v pořádku.

Nyní se tak k rybníku, k našim ovečkám a sa-
mozřejmě i k vodníkovi Rudolfovi snadno dosta-
nou i maminky s kočárky, senioři či cyklisté.

Zakázku realizovala společnost  Stavba a údržba 
silnic Třebíč – obchodní činnost s.r.o. Martin Pro-
cházka Třebíč.

Dotaci jsme obdrželi ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu „Zlepšení přístupnosti k ze-
mědělské půdě“. 

Dotace oprava cesty do Válova 1 198 378 Kč se skládá:
EU 64 % – 690 265 Kč
Národní zdroje 36 % – 388 275 Kč
Obec 10 % – 119 838 Kč

Válov hlásí hotovo! Už tam vede i hezká cesta
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Stalo se. . .

V budově obecního úřadu dosud scházela ku-
chyňka. Přinášelo to dost komplikací, když přijela 
návštěva, zejména většího rozsahu, jako třeba de-
legace z Kraje Vysočina či jiných institucí. Kávu 
i občerstvení jsme museli připravovat na chodbičce, 
což z pohledu návštěv nevypadalo příliš reprezen-
tativně. Navíc chyběla i teplá voda, a z toho důvodu 
jsme použité nádobí většinou nosili domů, abychom 
jej umyli.

Po domluvě s paní Hanou Jantošovičovou, která 
má v obecním úřadu hrnčířskou dílnu, jsme využili 
část prostor, které si pronajímá. V těchto prostorách 
nyní vzniká kuchyňka, která výše uvedené nesná-
ze vyřeší. Zbourali jsme příčky, připravujeme kana-
lizaci, napojujeme teplou vodu, betonujeme podlahu 
a  rozvádíme elektřinu. Sociální zázemí jsme vy-
budovali ve vedlejší místnosti, kde býval příruční 
sklad hrnčírny.

Nová kuchyňka bude hotová asi v únoru příštího 
roku. Obecní úřad v Číměři tak dostane podobné zá-
zemí, jaké mají i další úřady stejně velkých obcí po 
celé republice.

Obecní úřad bude mít kuchyňku

Mnozí z vás, především ženy, jste si jistě všimli 
nové květinové výsadby před obecním úřadem. Vy-
budováním autobusového zálivu a přilehlého chod-
níku nám zde vznikla nová místa, kde jsme mohli 
vysázet nové rostliny. 

Nově jsme vysázeli bohyšku, pomněkovec, kon-
tryhel, orlíček, denivku, pivoňku, echrabu, kohoutek, 
krásnoočko, plamének, svíčkovec, šantu, šalvěj, ka-
kost, astru, ostřici, dochan a hortenzii. U gabionové 
opěrné zídky jsme uložili rozchodníky, stejné jako 
najdete na altánu u Jirkasova mlýna.

Na tuto akci čerpáme dotaci z Ekologického mikro-
regionu Horácko. Prozatím máme vyčerpáno 19 220 
Kč, na jaře tedy pořídíme další zeleň, a to ještě v hod-
notě 16 800 Kč. 

Díky tomu, že se v těsné blízkosti výsadby nachází 
také nový autobusový záliv, lidé projíždějící Číměří 
vidí, jak je zde vše upravené a důstojné.

Nová zeleň zkrášlila okolí obecního úřadu
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Jak v Číměři dopadly volby do Sněmovny?

Stalo  se . . .

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konaly celorepublikové 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. V Číměř ze 171 oprávněných voličů hlaso-
valo 135, přičemž jeden hlas byl neplatný.

V letošních parlamentních volbách jsme měli dva 
prvovoliče, a to Anetku Keilovou a Šimona Slabého, 
kteří dovršili 18 let. Oba zmínění byli letos rovněž 
členy naší volební komise.

Počty hlasů v obci Číměř pro jednotlivé strany
40 hlasů ANO 2011
37 hlasů SPOLU
21 hlasů Piráti a Starostové
  9 hlasů Přísaha – občané hnutí R. Šlachty
  7 hlasů Česká strana sociálně demokratická 
  7 hlasů Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  4 hlasy Komunistická strana Čech a Moravy
  3 hlasy Trikolora Svobodní Soukromníci
  3 hlasy Volný blok
  1 hlas Strana zelených
  1 hlas Koruna česká
  1 hlas Moravané

Celkový počet voličů v obci: 171
Hlasovalo: 135
Počet platných hlasů: 134 
Počet neplatných hlasů: 1
Volební účast: 78,9 %
Volební průkaz vystaven: 2

Členové volební komise: Aneta Keilová, Šimon Slabý,
Ondřej Vícena a Michal Nevoral
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333 336 Kč – splátka v letošním roce na koupi areálu 
zemědělského družstva
700 000 Kč – splátka splaškové kanalizace a vodovo-
du v lokalitě novostaveb – zbývá uhradit 1 287 897 Kč
115 467 Kč – splátka splaškové kanalizace
A investovali jsme do (uvádíme pouze větší akce):
67 520 Kč – projekční práce „Číměř – vodovod 
a splašková kanalizace pro nové RD“
76 230 Kč – inženýrská činnost „Revitalizace rybní-
ka Kačeňák“

V letošním roce jsme byli úspěšní v získání násle-
dujících dotací:
100 000 Kč – Program obnovy Vysočiny 2021 (POV) – 
rekonstrukce dvougaráže v areálu ZD
60 000 Kč – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
(AOPK ČR), oddělení péče o přírodu a krajinu – obno-
va pastvin ve Válově.
6000 Kč – Horácko – ekologický mikroregion – pří-
spěvek na čištění břehů Dalešické přehrady
36 000 Kč – Horácko – ekologický mikroregion – po-
řízení zeleně před OÚ a autobusový záliv (celou část-

540 215 Kč – zhotovení komunikace v areálu ZD (od Ši-
mečkovy stodoly po fotbalové hřiště, realizovalo se loni)
113 274 Kč – dodávka a montáž 2 ks sekčních gará-
žových vrat (dvougaráž v areálu ZD)
69 679 Kč – stavební práce na opravě dvougaráže 
v  reálu ZD
119.838 Kč  – spoluúčast na opravu polní cesty do 
Válova
220.969 Kč – spoluúčast na vybudování autobusové-
ho nástupiště

Stalo  se . . .

Investice v roce 2021

Jaké jsme letos získali dotace?

A co nás čeká v příštím roce?
• Vybudování multifunkčního hřiště – realizace jaro 2022
• Oprava rybníku Kačeňák – realizace jaro 2022
• Výsadba zeleně v lokalitě novostaveb – realizace jaro 2022

ku dosud nemáme vyčerpanou, další zeleň pořídíme 
na jaře příštího roku)
131 700 Kč – projektová příprava „revitalizace rybní-
ka Kačeňák“
104 523 Kč – Ozvučovací a promítací technika
1 922 283 Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj, Více-
účelové hřiště
372 891 Kč – Operační program životního prostředí, 
Výsadba zeleně v lokalitě novostaveb
1 376 573 Kč – Ministerstvo zemědělství, Oprava ryb-
níku Kačeňák

Poplatky za odpad se zvýší
Poplatek za odpady v letošním roce 2021 činily 600 

Kč. Jak jsme vás v loňském zpravodaji i během roku 
informovali, dochází ke stálému navyšování nákla-
dů na likvidaci odpadů. Pro rok 2022 jsme tedy nu-
ceni tento příspěvek opět navýšit, a to o 100 Kč na 
občana, tedy na 700 Kč/osobu a rok. I po tomto zvý-
šení bude část nákladů na svoz a odstranění odpadu 
nadále hrazena z rozpočtu obce. Očekáváme, že ná-
klady na uložení odpadu stále porostou, že tato část-
ka pro nás bohužel nebude poslední. 

Poplatek za psy zůstává stejný: za jednoho psa 100 
Kč, za každého dalšího pak 150 Kč.

Poplatky jsou splatné nejpozději do 30. dubna ka-
lendářního roku. Úhradu můžete provádět hotově na 
obecním úřadě, nebo platebním příkazem na účet u 
ČSOB: 259329972/0300, jako VS uvádějte prosím vaše 
číslo popisné.

Odpady prosím ukládejte do kontejnerů s ohledem 
k ostatním. Například krabice co nejvíce sešlapávej-
te, aby se jich dovnitř vešlo co nejvíce. Děkujeme.
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Stalo se. . .

Zřejmě každého zasáhla tra-
gédie, která na konci června po-
stihla jihovýchodní Moravu. Do 
té doby jsme si mysleli, že tornáda 
jsou záležitostí pouze Ameriky – 
proto jsme nevěřícně hleděli na 
televizní obrazovky, které uka-
zovaly spoušť po tomto ničivém 
živlu. Obrovský větrný vír prak-
ticky smetl ze země několik obcí 
stovky lidí v jediném okamžiku 
přišli o veškerý svůj majetek a ně-
kteří bohužel i o život. Jednalo se 
obrovskou tragédii, která v naší 
zemi neměla obdobu. Okamžitě 
se také ale zvedla obrovská vlna 
solidarity, taktéž nevídaná. Lidé 
po celé zemi postiženým obcím 
poslali desítky milionů korun, 
další se na Hodonínsko vypravili 
pomoct osobně. Těší mě, že ani Čí-
měř v tomto nezůstala pozadu.

Prvně jsme pomáhali na stavbě...
Několik dnů jsme vyčkali, poté 

si zmapovali terén a možnosti, jak 
můžeme v dané oblasti alespoň 
nějak pomoci. V Číměři jsme zor-

ganizovali dobrovolníky, kteří se 
do Moravské Nové Vsi vypravi-
li ve státní svátek, a to v pondělí 
5. a 6. července. Jeli jsme ve dvou 
autech, hasičském a dodávce, cel-
kem nás bylo jedenáct. 

Oba zmíněné dny jsme pomá-
hali se stavebními pracemi na 
rodinném domě mladé tříčlenné 
rodiny. V době katastrofy byla 
mladá maminka s malým dítě-
tem sama doma. Navíc byla těhot-
ná, takže tato situace pro ni byla 
obzvláště traumatická.

...pak v parčíku
Jelikož v těchto místech byla 

potřeba jakákoli pomoc, domlu-
vila jsem se s Jiříkem Topilem 
a  Šimonem Slabým, že se do 
Moravské Nové Vsi vypravíme 
znovu, a to konkrétně ve čtvrtek 
8. července. S kluky jsme se pus-
tili do posekání velkého parčíku 
v městysu, v části, která nebyla 
tornádem zasažena. Vzhledem 
k tomu, že vedení obce věnovalo 
svoji veškerou energii do zasaže-

ných míst, nemělo na posekání 
parku čas a chuť. Naši kluci jsou 
na sekání velice šikovní, i v Čímě-
ři udržují zeleň. Den předem jsme 
proto naložili na vlek obecní trak-
tůrek, mulčovač, křovinořez, hrá-
bě, lopaty, kanystry s benzínem 
a brzy ráno jsme vyrazili. Park je 
velký, tráva byla hodně přerostlá, 
kluci park tedy sekali celý den. 
Bylo velké teplo, takže tento den si 
opravdu mákli. Pan starosta měl 
velkou radost, o našem záměru 
jsme mu neřekli, dozvěděl se to, až 
bylo hotovo. 

V Moravské Nové Vsi byla neu-
věřitelná energie a sounáležitost, 
která zde byla cítit na každém 
místě. Pro dobrovolníky měli po-
stavené stanové městečko, kam 
jsme se mohli během dne přijít ob-
čerstvit, byla tam dostatečně za-
jištěna první pomoc. Za dva dny, 
kdy jsme zdili, škrabali omítku či 
omítali, jsme byli hodně unave-
ni, kluci ze střechy měli spálená 
záda, ale byli jsme všichni spoko-
jeni a ani chvíli jsme nelitovali, že 

Pomáhali jsme postiženým tornádem
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jsme dva volné dny nevyužili pro 
sebe.  

Vás, občany, jsme vyzvali, jestli 
byste přispěli finančně na nákup 
vybavení pro některou domác-
nost. Celkem jste přispěli 83 tisí-
ci korunami. Vzhledem k tomu, 
že jsme měli městys zmapovaný, 
rozhodnutí, jak naložíme s těmito 
prostředky bylo nasnadě. Rozhod-
li jsme se, že polovinu výtěžku, 
tedy 41 500 korunami přispějemi 
na nákup elektrospotřebíčů již 
zmíněné mladé rodině.

Z e-mailu paní Šebestové
Ještě jednou mockrát děkuji za 

celou naši rodinu (Šebestová Zu-
zana, Jaromír Král, Danielek Král 
a v listopadu očekáváme nový 
přírůstek Dominiček Král). Jste 
opravdu skvělí, moc nám to po-
může. 

V příloze zasílám foto elektro-
spotřebiče, zatím máme elektro-
spotřebiče uložené na prodejně, 
protože kuchyň budeme realizo-
vat o něco později, tak aby se nám 
nepoškodily při opravě domu.

Jak bude kuchyně hotová, zašlu 
Vám ještě finální foto, abyste vidě-
li všechny elektrospotřebiče.

Ještě jednou mockrát děkujeme 
za takové skvělé lidičky jako jste 
Vy, co nám pomáháte dostat se 
z této nelehké situace.

Mockrát děkujeme 
S přáním hezkého dne 
Šebestová Zuzana a Jaromír 

Král s rodinou

Pokračování na další straně.
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Druhou polovinu jsme darovali 
panu Sečkářovi taktéž z Moravské 
Nové Vsi. Panu Sečkářovi kromě 
domu a hospody tornádo bohu-
žel vzalo i  jeho bratra. Dosud pan 
Sečkář nebydlí ve svém domě, 
protože škody na jeho majetku 
byly opravdu obrovské. Jeho dům 
sousedí s kostelem, ze kterého tor-
nádo sebralo střechu, přičemž tato 
střecha zasáhla dům pana Sečká-
ře a sebrala celé jedno patro. Hos-
poda, kterou měl před svým do-
mem, musela jít celá k zemi, takže 
tento osud je opravdu pro otrlé.

Sám pan Sečkář se pohybuje 
na vozíku, v mládí mu vlak přejel 
nohy, takže  má místo nich pro-
tézy. Je velice milý, měl také vel-
kou radost, byl dojatý. Seděla jsem 
s ním na „dvorku“, pěkně jsme si 
popovídali.

Částku, kterou jsme panu Sečká-
řovi věnovali, využil obdarovaný 
na pořízení podlahy. Kvůli nedo-
statku stavebního materiálu dům 
stále opravuje – předpokládal, že 
bude bydlet do Vánoc, zatím to ale 
vypadá na březen. Nedávno jsme 
si však telefonovali a pan Sečkář 
i nadále zůstává optimistický. Bo-
hužel do dnešního dne jeho rodi-
na nedostala vyřízené majetkové 
dědické vyrovnání po zesnulém 
bratrovi, a tak to prý vypadá, že 
nestihnou požádat o dotaci od stá-
tu na škody po tornádu.

I pan Sečkář všem v Číměři dě-
kuje a velice si váží pomoci kaž-
dého, kdo přispěl v jeho nelehkém 
údělu. Stejně tak vám děkuji i já 
– vaše solidarita ukázala vaši lid-
skost. Věřím, že pokud by podobné 
neštěstí postihlo Číměř, lidé z celé 
republiky pomohou zase nám.

Z e-mailu pana Sečkáře:
Dobrý den, paní starostko,
strašně moc Vám děkujeme za pomoc a velice si vážíme sbírky, která 

se uskutečnila mezi vašimi spoluobčany, vyřiďte prosím velké poděko-
vání. Ještě jednou strašně moc děkujeme.

Přeji krásný zbytek dne. Ivan Sečkář

Stalo se. . .
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K dnešnímu dni jste přispěli neuvě-
řitelnou částkou 83 000 Kč. Děkuji 
ještě jednou všem, kteří přispěli, 
děkuji hospodyňkám, jež nám a dal-
ším dobrovolníkům napekly a po-
slaly bábovky, buchty koláče, slani-
nové dobroty apod. 

Alžběta a Jiří Pavlíkovi 5000 Kč
Miroslava Horáková  5000 Kč
Lenka a Petr Hůlkovi  4200 Kč
Alena a Josef Láníkovi 4000 Kč
Dana a Ivan Česnekovi  4000 Kč
Jitka a Ivan Čonkovi  4000 Kč
Táňa a Milan Slabí   3000 Kč
Michaela a Aleš Láníkovi  2000 Kč
Tereza Kondeková   2000 Kč
Věra Nevoralová   2000 Kč
Jaroslava a Dušan Murínovi 2000 Kč
Iveta a Petr Česnekovi   2000 Kč
Anežka a Jan Ondráčkovi  2000 Kč
Zdeňka a Josef Lavickovi  2000 Kč
Eva a Daniel Luční   2000 Kč
Věra Zásmětová   2000 Kč
Renata a Milan Hamerníkovi 2000 Kč
Sabina a Jakub Vonešovi  1000 Kč
Jana a Jiří Čechovi  2000 Kč
Dagmar a Jiří Čechovi  2000 Kč
Ludmila Doležalová  2000 Kč
Jindřich Nováček  2000 Kč
Marie a Miroslav Topilovi  2000 Kč
Hana Jantošovičová a Jura Lang   
 2000 Kč
Miroslava a Michal Nevoralovi 
 2000 Kč
Karel Šťáva  1800 Kč
Pavlína a Martin Trojanovi  1500 Kč
Ondřej Doležal   1000 Kč
Zdeňka a Zbyněk Dolákovi  1000 Kč
Květoslava Kondeková  1000 Kč
Lenka Davidová  1000 Kč
Anna Janušková  1000 Kč
Jiřina Kotrbová  1000 Kč
Juraj Szelle  1000 Kč
Marta a Miroslav Manovi  1000 Kč
Jana a Roman Topilovi  1000 Kč
Jarmila a Dušan Keilovi  1000 Kč
Lucie a Tomáš Mácovi  1000 Kč
Ivana a Karel Možní  1000 Kč
Markéta Tomková a Tomáš Krátký  
 1000 Kč
Marie a Karel Štveráčkovi  500 Kč
Jana Nevoralová  500 Kč
Jana a Ludvík Pavlíkovi  500 Kč
Vlastimila Holánová  500 Kč
Marcela Havelková  500 Kč

Poděkování 
vám, kteří 

jste přispěli

Fotografie na této a předchozích dvou 
stranách byly vyfotografovány u domů 
paní Zuzany Šebestové a pana Ivana 
Sečkáře, jemuž jste přispěli poté, co jeho 
dům a restauraci zničilo tornádo.
Na předchozích dvou stranách jsou 
snímky zničeného domu paní Šebestové 
a našich dobrovolníků. Na této straně 
je záběr na restauraci u Sečkářů před 
a po tornádu. Snímek na výšku zachycuje 
zahrádku restaurace. Ta se oproti snímku 
nad tímto textem změnila k nepoznání.

Stalo se. . .
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Letošní Tříkrálová sbírka pro-
běhla stejně jako spousta akcí ne-
tradičně. Letos koledníci u vašich 
dveří nezazvonili. Pokladničku 
jsme měli připravenou na obec-
ním úřadě a těm z vás, kteří jste 
přispěli, mnohokrát děkujeme. 

Oproti předešlým rokům se 
v  pokladničce sešlo méně pe-

Tři králové letos nechodili
něz, a  to 3750 korun. V soused-
ním Střížově občané přispěli 
částkou 2273 korun, ve Slavič-
kách 2232 korun, v Pozďátkách 
420 korun a v Okrašovicích 1730 
korun.

Velice děkujeme, že myslíte na 
ty, kteří stále potřebují naši po-
moc.

Staré baterie do běžného koše nepatří…
…a my v Číměři to víme velice 

dobře. Svědčí o tom skutečnost, 
že zatímco v květnu 2020 jsme 
do sběrného dvora předali 18 kg 
použitých baterií a monočlánků, 
letos ve stejném měsíci to bylo 
již 27 kg. Všichni naši obyvatelé 
tedy vědí, že v bateriích je spous-
ta škodlivých látek, které je třeba 
zlikvidovat ekologicky. V Číměři 
máme celkem tři odběrová mís-

ta, kam můžete baterie vyhazovat 
– u kapličky, u bývalého ZD a do 
malého boxu na obecním úřadu. 

Kraj Vysočina celkově si ve tří-
dění baterií vede nejlépe ze všech 
krajů republiky. Podle statistik 
sdružení ECOBAT zde loni každý 
obyvatel vytřídil zhruba 11 tuž-
kových baterií. Nejhůře je na tom 
Moravskoslezský kraj, kde je toto 
číslo čtyřikrát nižší.

Během letních prázdnin jsme 
vyhlásili pro děti kartonovou vý-
zvu. Jejich úkolem bylo z papíro-
vých kartonů zhotovit výrobky, 
jak jim jejich možnosti a fantazie 
dovolí. Do kartonové výzvy se za-
pojily téměř všechny mladší děti. 
Výrobky jsme vystavili před obec-
ním úřadem a také pak v pátek 3. 
září, to když k nám přijela komise 
ze soutěže Knihovna roku. I komi-
si se nápad a výrobky moc líbily. 
Děťátka od nás dostala drobnou 
sladkou odměnu. Svoje výrobky 
si pak odnesla domů. Fotografie 
všech výtvorů jsou k vidění na 
facebookových stránkách obce. 

Děti se zapojily do kartonové výzvy



Číměřský zpravodaj 2021
Obec Číměř

- 23 -fb.com/cimer.cz www.cimer.cz

Stalo se. . .

Takový podtitul neslo dětské 
odpoledne, které jsme uspořádali 
31.  května, v předvečer Meziná-
rodního dne dětí. Malí Číměřáčci 
se sešli na hřišti, kde je čekala 
řada soutěží a her se zeměpisnou 
tématikou – přičemž stanoviš-
tě „Číměř“ sloužilo jako start i cíl 
zároveň. Zkrátka pupek světa jak 
vyšitý.

Nicméně to, že se děti při svém 
putování po stanovištích přenesly 
do Afriky, Ameriky, Arktidy, Asie 
či Austrálie, nebyla náhoda. Ještě 
předtím, než začaly soutěžit, totiž 
přímo u hřiště slavnostně uvedly 
do provozu „lavičku 16. poledníku 
východní délky“. Právě ten totiž 
prochází Číměří – a také hřištěm, 
jen několik kroků od turistického 
rozcestníku.

Lavička je umístěna přesně na 
poledníku, jenž jí prochází podél-
ně – což stvrzuje i ryska, která je 
do lavičky vsazena. Lavička tak 
slouží jako originální turistické 
lákadlo, a zároveň i jako odpočí-
vadlo. Troufáme si totiž tvrdit, že 

nikde jinde na světě se 
na žádný z poledníků 
tak pěkně neposadíte.

Děti sice zřejmě ne-
chápaly, co to poledník 
vlastně je, do stříhání 
pásky se však pustily 
s plnou vervou – stej-
ně jako do následných 
soutěží a her. V samém úvodu 
měly do obrysů mapy České re-
publiky namalovat českou vlaječ-
ku a nakreslit, co pro ně znamená 
slovo „domov“. 

V „arktickém“ stanovišti na ně 
pro změnu čekalo dobytí severní-
ho pólu skoky z kry na kru (tedy 
vlastně archy papíru).

V Americe mají naopak velmi 
vysoké domy – a tak se z malých 
capartů stali stavitelé mrakodra-
pů v podobě velkých kostek. A aby 
toho nebylo málo, tak museli ještě 
dobýt divoký Západ v  dostavní-
cích, tedy vlastně v kárce a koleč-
ku. Jen ti koně jim chyběli, a tak 
děti místo bujných ořů zapřáhly 
tatínky a maminky.

V Africe žije spousta zajímavých 
zvířat, jejichž obrázky však bylo 
nutné složit. Jen málokterý lev by 
chtěl dlouhý žirafí krk a slon by asi 
nerad vypadal jako zebra.

Asie je obrovský světadíl, přes 
který nelze jen tak přejít. Musíte 
dělat pořádné kroky – k čemuž 
slouží chůdy.

A ještě kus za Asií je Austrálie, 
opět plná roztodivných zvířat, 
z nichž nejznámější je asi klokan. 
Takže rychle do pytlů, dětičky, 
a skákejte jako on.

Kdo měl všechny úkoly hotové, 
toho kromě sladké odměny ještě 
čekalo malování na obličej a také 
skákací hrad.

Možná, že děti zatím nic nevědí 
o polednících a rovnoběžkách, ale 
toto odpoledne jim ukázalo, že na 
světě je spousta zajímavých míst, 
která stojí za to poznávat. A až 
odrostou a budou chodit do školy, 
snad si v zeměpisu vzpomenou na 
onu zvláštní lavičku, kterou jako 
malí pomáhaly odhalit. A pak si 
uvědomí, jakou mají ve své rodné 
obci raritu. Zkrátka, že Číměř je 
pupkem světa.

(Zajímavosti o 16. poledníku si 
můžete přečíst na straně 49.)

Číměř je pupkem světa – má lavičku
16. poledníku východní délky
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Ani protikoronavirová opatření nás nezaskočila. 
Na jaře jsme se sice nemohli scházet tak jako dříve, 
ale to nás neodradilo – vymysleli jsme „bezobsluž-
nou“ akci.

Na den učitelů 28. března jsme připravili stezku 
s  jednotlivými stanovišti, kde děti i dospělí mohli 
plnit jednotlivé úkoly. Na stanovištích nikdo nestál, 
byla bezobslužná, děti i dospěláci chodili postupně 
a  byli většinou z jedné rodiny či se přátelili blíže, 
takže jsme dostáli nařízení vlády. Jeden úkol se jme-
noval „Záhada ztracené školy“, kdy účastníci obdr-
želi mapku trasy, na níž byla zakreslena stanoviště 
a jednotlivá zastavení, a také informaci, že na mapě 
zmizela škola. Účastníci byli vybráni do role detek-
tivů, aby ji vrátili zpět do mapy. Jednotlivé úkoly 
a indicie jim poradily, jak vrátit školu nazpět. Tato 
stezka měla dvě obtížnosti, pro mladší a pro starší 
děti. Ta pro starší byla v některých úkolech opravdu 
těžká, dokonce i dospěláky potrápila. 

Pro úplně malinké děti jsme měli připravenou 
stezku „Tajemství Velikonoc“.  Tato stezka přiblížila 
dětem symboly a zvyky velikonočního období po-
mocí zábavných úkolů a hádanek. 

Byla to příjemná změna, kdy děti mohly být venku, 
na čerstvém vzduchu, dozvědět se nové věci, trochu 
popřemýšlet. 

Všichni zúčastnění dostali malou odměnu a osvěd-
čení za splnění stezek.

Pátrali jsme po ztracené škole

Středa 30. června byla pro školáky posledním školním 
dnem před velkými letními prázdninami. Stejně jako 
loni i letos byli naši školáci vyzváni, aby přinesli ukázat 
svá vysvědčení na obecní úřad. Za své celoroční snažení 
obdržely Tofifee a také poukázku v hodnotě 150 korun na 
nákup pastelek, sešitů a dalších školních potřeb. Poté jsme 
se společně vydali do Cukrárny městečko, kde jsme si dali 
zmrzlinku a domácí limonádu. A nakonec jsme si vyšlápli 
kopec do Číměře, odkud se děti spokojeně rozešli domů. 

A vzhledem k tomu, že se tato akce konala již podruhé, 
přičemž ji chceme zopakovat i v následujících letech, lze 
konstatovat, že se zrodila další pěkná číměřská akce.

S vysvědčením se zrodila nová tradice
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Pozor jedu, tak se jmenovala akce, kterou jsme 
pro naše nejmenší zorganizovali v neděli 9. května. 
Využili jsme pro ni novou silnici k novostavbám 
rodinných domků, v bývalém areálu zemědělského 
družstva. Odpoledne toho dne ji měly celou k dispo-
zici děti, které se tu vyřádily na kolech, koloběžkách 

a jiných přibližovadlech. A protože bylo jaro, někte-
ří nejmenší dostali kola a zkoušeli poprvé jezdit bez 
pomocných koleček. Když viděli, jak jim to jde, sami 
z toho měli velkou radost.

Pomůcky, různé překážky a slalomy nám zapůjčil 
pan Miloš Fiala z Domu dětí a mládeže Třebíč. Dětí 
se sešlo hodně, vlastně téměř všechny z Číměře, 
v  doprovodu rodičů a prarodičů. Ten den bylo neu-
věřitelné teplo, sluníčko hodně svítilo. Děti plnily 
jednotlivé dovednostní disciplíny, objížděly kužely, 
musely zastavit na čáře, musely kličkovat, přejíždět 
lávku a další. Jako odměna je čekalo malé občerst-
vení v podobě ledňáčka, jablíčka, banánu a Brumíka. 
Pro zpestření a využití volného času se mohly vyřá-
dit i na skákacím hradu.

Dopravní odpoledne nám fotograficky zaznamenal 
pan Jakub Mertl společně se svojí manželkou. Děti 
i  my dospělí jsme byli spokojeni, žádná vážná do-
pravní havárie se nestala, děti byly šikovné. 

Pozor, jedu!

Viděli jste někdy nádherné kaligrafické nápisy 
a  nemohli jste uvěřit, jak je mohl někdo vytvořit? 
Obdivujete také umění krasopisců na pinterestu? My 
ano. Proto jsme oslovili lektorku, paní Terezu Flori-
ánovou, která nás ve svém  kurzu zasvětila do tajů 
moderní kaligrafie neboli krasopísma. 

Paní Tereza nás seznámila se začátky krasopisu, 
ukázala nám jak psát brush penem, speciálním fi-
xem se štětcovým hrotem určeným pro moderní 
kaligrafii. Poradila nám také s výběrem dalších psa-
cích potřeb a mnoha druhy papíru.

Na kurzu se nás sešlo dvacet osob, z toho tři slečny. 
Bylo to velice příjemně strávené odpoledne. Z paní 
lektorky totiž doslova tryskalo její nadšení a láska 
k tomuto koníčku, který se nakonec stal i její denno-
denní prací.

Tento kurz jsme měli naplánovaný již dvakrát, 
ale vždy jsme jej museli zrušit, a to kvůli koronavi-
rovým opatřením, do třetice se nám jej ale podařilo 
zrealizovat.

Zcela nás uchvátila krása
kaligrafických textů
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Stalo se. . .

Pro naše nejmenší čtenáře si 
v neděli 18. července ve Spole-
čenském centru Stelinka se svo-
jí maminkou (rodačkou Petrou 
Santlerovou, rozenou Čechovou) 
připravily pěkné dopoledne. Nej-
dříve dětem představily svoji no-
vou knížku „Stelinka a kouzelné 
kamínky“. Povyprávěly dětem je-
den příběh z knížky o krokodýlo-
vi, který si nečistil zoubky, a poté 
si s dětmi malovaly kouzelné 
kamínky. Na konci děti dosta-
ly od Kreativního světa drobné 
dárečky, ze kterých měly velkou 
radost.

Setkání se Stelinkou bylo bez 
maminek, tatínků, babiček, dě-
dečků a  jiných rodinných pří-
slušníků. Věříme, že se Kamín-
ky proto líbily nejen dětem, ale i 
maminkám a  tatínkům – neboť 
rodiče si díky němu určitě rádi 
odpočinuli. 

Stelinka vyprávěla své kouzelné příběhy

Už potřetí jsme u nás měli let-
ní kino. Tentokrát jsme promítali 
Bábovky – českou komedii z roku 
2020, která před plátno do Číměře 
přilákala nejen místní, ale i ná-
vštěvníky z Vladislavi, Dolních 

Vilémovic, Hodova a dalších ves-
nic.

Tentokrát nám nevyšlo vstříc 
počasí. Prvním promítacím ter-
mínem byl 17. červenec, tehdy ale 
pršelo a foukal vítr, a proto jsme 

projekci přesunuli o týden. Teh-
dy už nám počasí přálo, vše vyšlo 
na jedničku – a protože se jednalo 
už o třetí ročník, můžeme směle 
mluvit o další tradici, kterou jsme 
u nás zavedli.

U nás žádné bábovky nemáme – leda ty v kině

Oddíl stolního tenisu Číměř hra-
je s jedním týmem regionální pře-
bor druhé třídy. V loňském roční-
ku se soutěž neodehrála z důvodu 
opatření na COVID-19. V letošním 
ročníku se nacházíme na průběž-
ném třetím místě.

Stolní tenisté si vedou dobře, jsou zatím třetí
Pod stis.ping-pong.cz/tabulka/

svaz-420709/rocnik-2021/sou-
tez-4644 se dozvíte výsledky jed-
notlivých zápasů, soupisky, po-
řadí týmů, jednotlivců a mnoho 
dalších informací. Jestli to umož-
ní epidemiologická situace, Vá-

noční turnaj se bude konat v úterý 
28. prosince. Podrobnosti najdete 
na plakátku v pozvánkách v zad-
ní části zpravodaje.

Všem přeji krásné prožití svát-
ků vánočních a šťastný nový rok 
2022! Dušan Murín ml.



Číměřský zpravodaj 2021
Obec Číměř

- 27 -fb.com/cimer.cz www.cimer.cz

Do Společenského centra k nám v pátek 1. října 
přijel zahrát a zazpívat Vlasta Zahrádka se svojí ka-
pelou ZaHRaDa. Tento band je složen ze špičkových 
muzikantů. Dvouhodinový program vyplnily jak 
Vlastovy úplné novinky, tak starší, osvědčené hity 
z éry Carmen.

Jelikož se nám dvouhodinový koncert líbil, muzi-
kanti byli také spokojeni, domluvili jsme se, že se za 
námi do Číměře vrátí, a to hned příští rok. Můžete se 
na něj těšit na předpouťové zábavě v pátek 24. červ-

ZaHRaDa se k nám příští rok vrátí

Stalo se. . .

Naše malé Číměřáčky jsme 11. srpna pozvali na 
společné otevření naučných lesních prvků nad Jir-
kasovým mlýnem. Aby mladší děti nebolely nožič-
ky, vezla je paní Jaroslava Murínová hasičským au-
tem, já s těmi o trochu staršími jsem se vydala pěšky.

Na místě na nás již čekali páni myslivci Miroslav 
Topil, pan Jaroslav Čermák a paní myslivkyně Jar-
mila Keilová, společně s loveckými psy Rexem a Ber-
tem. Celou tuto pětici můžete vidět na titulní stránce.

Na úvod nám paní Keilová na lesní roh zatroubila 
skladby –  například jak se troubí při zahájení lovu, 
jak se troubí na přestávku, jak na konec lovu, nebo 
jak troubí králi honu. Pánové nám také ukázali, jak 
se myslivci společně zdraví, vítají a loučí, a pak nám 
pověděli o zvířátkách v lese. Také dětem vysvětlili, 
jak a proč se mají chovat v lese, co zvířátka mají rády 
a čeho se naopak bojí. Paní Murínová si s dětmi poví-
dala o tom, jak se správně třídí odpad, co máme dělat 
s odpadky v lese a mnoho dalších zajímavostí.

Poté si děti společně prohlédly nové herní prvky. 
I když zde spousta z nich byla již se svými rodiči, s 
kamarády je to zase jiné. Děti se smály, radovaly, dě-
laly si legraci, starší mladším četly texty na jednot-
livých panelech, prohlížely si obrázky, vyzkoušely si 
doskočiště.

Děti měly s sebou ve svých baťůžcích svačinky, 
maminky je vždy na výlety dobře vybaví. Společně 
proto posvačily a poté jako malý dárek dostaly pexe-
so, dřevěné pravítko a kvarteta, vše s tématikou a 
grafikou stejnou, jaká je použita na herních prvcích. 

Poté jsme se vypravili domů – a co myslíte, chtělo 
se dětem jít domů pěšky? Ne, všechny chtěly jet, jak 
říkají, velkým červeným hasičským autem. I tento 
výlet jsme si společně užili. 

Těm z vás, kteří jste se nebyli na prvcích ještě po-
dívat, vřele doporučujeme je navštívit. Toto místo se 
nabízí k odpočinku i k nauce o přírodě.

Děti za účasti myslivců otevřely lesní prvky

na 2022 od 20 hodin. Již teď jste všichni srdečně 
zváni. 
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Opět po roce jsme se mohli s našimi seniory vydat 
poznávat krásy naší země. Tentokrát jsme zamířili na 
zámek do Moravského Krumlova, kam se nedávno 
vrátila monumentální Slovanská epopej Alfonse Mu-

Senioři byli na návštěvě u Alfonse Muchy

Jednou z oblíbených akcí dětí i rodičů je říjnové dla-
bání dýní. Letos jsme se sešli 9. října v 18 hodin, ve 
Společenském centru. Stejně jako minulé ročníky si 
děti přinesly dýně, rozdílných velikostí i tvarů. Těm 
menším pomáhali rodiče, starší děti si dýně vydlaba-
ly samy, rodiče si mezitím dali v hospůdce něco dob-
rého k pití. Pro zpestření byla dětem k dispozici paní 
Petra Řezáčová, která jim na obličeje a ruce malovala 
obrázky. Jakmile jsme měli všichni hotové dýně a na-
malovaný obrázek, zapálili jsme svíčky v lampionech 
a společně s dětmi a rodiči jsme se vydali na krátkou 
procházku s lampiony po vesnici.

Tato procházka má své kouzlo, venku je tma, dětem 
hoří svíčky, jdou pomalu, opatrně, aby jim svíčka ne-

zhasla či neshořel 
papírový lampi-
on. Děti nám na 
dlabání dýní nosí 
obrázky a výtvory 
s podzimní téma-
tikou. Za ně pak 
od nás dostanou 
malou sladkůst-
ku. Budeme rádi, 
budeme-li se moci 
sejít i příští rok. 

Dýně, kam se podíváš

Stejně jako v loňském roce i letos proběhla akce 
Čistá Vysočina v souladu s protikoronavirovými 
opatřeními. Nijak nás to však neodradilo, abychom 
se nepustili do úklidu. Trasy jsme si opět rozdělili 
– buď spolu byli rodinní příslušníci, nebo děti, které 
se potkávaly a  byly na sebe zvyklé. Děkujeme pře-
devším rodičům, že jsou dětem příkladem, a učí je 
nebýt lhostejnými ke svému okolí.

chy. Všichni jsme byli uchváceni velikostí pláten, na 
kterých nám paní průvodkyně podrobně popsala jed-
notlivé výjevy. Je dobře, že se Epopej vrátila z Prahy 
zpět do Moravského Krumlova, kam jednoznačně pa-
tří a kde pan starosta s vedením města odvedli obrov-
ský kus práce na úpravách prostor, kde je vystavena.

Po prohlídce epopeje jsme poté společně poobědvali 
a plni spokojenosti se vypravili zpět domů. Její ná-
vštěvu doporučujeme každému, všem věkovým sku-
pinám, aby ji navštívil. Opravdu stojí za to.

Příští rok pro seniory určitě zase připravíme něja-
kou pěknou akci. Buď se zase vypravíme někam na 
výlet, nebo k nám pozveme nějakou zajímavou osob-
nost. Chtěli byste něco konkrétního? Budeme rádi za 
všechny tipy.

Díky všem, jimž jejich 
okolí není lhostejné

Nejmladší Číměřáčci na letošní Čisté 
Vysočině

Stalo se. . .
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Nadace Via v srpnu letošního roku vyhlásila "Dob-
ro-družné mikrogranty, aneb Pojďte (si hrát) ven" pro 
školáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ a SOU ve výši 
2000 korun. 

Administrace tohoto grantu byla snadná, aby jej 
zvládli právě školáci. Pro své kamarády z Číměře za-
žádala Kristýnka Slabá o příspěvek na výrobu pta-
čích budek. Žádost pojmenovala „Výroba budek pro 
opeřené zpěváky“. Ta byla obratem schválena. 

Na pátek 19. listopadu jsme na tuto akci jsme po-
zvali děti v doprovodu tatínků, dědečků a strýčků. 
Maminky tentokrát nebyly zvány. Jednak jsme si ří-
kali, že výroba budek je mužská záležitost, za druhé, 
že pro tatínky to bude příjemná změna, dále že budou 
tvořit se syny či dcerami, a v neposlední řadě, aby si 
maminky doma na chvíli odpočinuly a na své děti 
se těšily.

Přišlo hodně tatínků, jeden dědeček a jeden strý-
ček. Pánové i děti byli spokojeni, akce se vydařila. 
Kristýnka se Štěpánem Hůlkou ještě připravili ko-
láčky pro ptáčky. V hrnci rozpustili sádlo, do kterého 

přimíchali semínka slunečnice a proso, vše poté na-
lili do papírových košíčků, z provázků udělali očko 
na zavěšení na strom a nechali ztuhnout. Malým dě-
tem pak každému věnovali tři tyto koláčky. 

Kristýnce děkujeme, že má chuť udělat něco hez-
kého pro sebe i pro druhé. Hezké je, že žádost o do-
taci podávala poprvé a hned byla úspěšná. Naopak 
od nadace je pěkné, že vymýšlí takovéto akce, aby 
se děti družily a také aby společně něco udělaly pro 
přírodu. 

Děti, tatínci, strýčci a dědečci vyráběli budky

Letošní tradiční rozsvícení vánočního stromu 
a betlému bylo trochu netradiční. Poprvé jsme totiž 
nerozsvíceli na první adventní neděli, ale o týden 
dříve, tedy v neděli 21. listopadu.

Bylo to především kvůli hudebnímu souboru Zvon-
ky Dobré zprávy. Kvůli jeho plnému programu o ad-
ventu a zároveň kvůli touze ukázat tuto formaci oby-

vatelům Číměře, jsme rozsvícení stromu posunuli 
o  týden. Podle aplausu a vašich zpětných vazeb to 
byl velmi dobrý nápad.

Věra Nevoralová pro vás připravila výborný vá-
noční punč, pro malé děti a řidiče pak ovocný čaj. 
S panem fotografem Mertlem jsme přemýšleli, jak 
opět ozvláštnit fotografování při této příležitosti. 

Loni jsme se fotili se sněhuláky, předloni 
se stromečkem a sáněmi, předtím před 
našim betlémem. Poprosili jsme tedy pana 
Milana Šimečka, jestli bychom si z vrat  
jeho stodoly mohli udělat fotokoutek. Pan 
Šimeček souhlasil i přesto, že jsme mu 
do vrat museli vrtat šrouby na uchycení 
stromků a další dekorace. Díky tomu tak 
mohl vzniknout jedinečný fotokoutek, 
v němž se letos vystřídalo 133 návštěvní-
ků. Více snímků můžete vidět na stranách 
78 až 90.

Advent k nám letos přišel o týden dřív

Stalo se. . .
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Stalo se. . .

Jak jsou naši rodáci šikovní, dokazuje Eva Pracha-
řová, dříve Kadrnožková. Ta je manželkou jediného 
inkoustáře v republice Dušana Prachaře, o kterém 
informujeme na straně 50. A svým umem se mu při-
nejmenším vyrovná. Dokázala to 27. listopadu, kdy 
u nás uspořádala minikurz výroby korálkového ná-
ramku. Kurzu se zúčastnily také tři slečny, které za-
tím navštěvují pouze základní školu.

Vyráběli jsme korálkové náramky

U obecního úřadu máme letos umístěnou poštovní schránku. Není to le-
dajaká poštovní schránka, je to totiž schránka na přání pro Ježíška. Dopisy 
a přání nemusí psát pouze děti, ale i my dospěláci. Můžeme si přát navzá-
jem a všem občanům Číměře, ale třeba i celé naší zemi. A hlavně se jedná 
o schránku, kam můžete psát vzkazy příštím generacím.

Vaše dopisy totiž později okopírujeme a vložíme v kronice do archivu, aby 
i naši potomci desítky let poté, co my zde už nebudeme, věděli, co jsme si 
v roce 2021 přáli. Možná se tomu budou usmívat anebo podivovat. A zároveň 
uvidí, v jaké době jsme žili.

Pište do Ježíškovy pošty

Mikuláš s andělem a čertem tentokrát navštěvo-
vali děti u nich doma. Největší připomínky, které měl 
Mikuláš k dětem, bylo například šťourání se v nose, 
okusování nehtů, ledabylost vůči školním povinnos-
tem, vztekání, nechuť doma pomáhat, hodně trávení 
času na telefonu, neochota si uklízet své pokojíčky 
a hračky či česat si vlásky, tajné chození na sladkos-
ti, požadavek stále se nosit v náručí, nebo dokonce 
skákání na gauči.

Naopak pochvalu děti sklidily za to, že si hrají, dob-
ře zvládají školu, některé uklízí, pomáhají mamince 
v kuchyni, jsou hodné, poslušné, šikovné v gymnas-
tice a kluci v tělocviku, rychle se učí novým věcem, 
zapálený fotbalista, hodný k ostatním…

Některá děťátka měla pro Mikuláše namalovaný 
obrázek, za který dostaly sladkou odměnu. Děti do-
staly dáreček, viděly čerta a na chvíli tak byly doma 
hodné a před maminkami Mikulášovi slíbily, že se 
polepší. Tak uvidíme, jak to bude za rok, až se za dět-
mi Mikuláš zase vrátí. 

Mikuláš ani čert si žádné dítko neodnesli
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Prosinec 2020
Celý měsíc byla mlha a vlhko.
Teplota noc -2 °C/-1 °C
Teplota den  + 2 °C až +5 °C, dost pršelo

Leden 2021
Byla mlha, napadlo trochu sněhu. 
Teplota noc  -1 °C/-2 °C
Teplota den  +2 °C až +5 °C
Ke konci měsíce se oteplilo, padal sníh, pršelo;
V noci +5 °C ,přes den také + 5 °C až +6 °C.

Únor 2021
2. 2. – 5. 2. ráno -6 °C, přes den +6 °C/+4 °C
7. 2. – 8. 2. Prší, začíná mrznout, je docela velké náledí.
15. 2. – 17. 2. se oteplilo na +5 °C, a to až do konce měsíce.

Březen 2021
Škaredě, byla hodně mlha a pršelo.
15. 3. – 31. 3. teplota +18 °C až + 22 °C

Duben 2021
Na Velikonoce byla zima +2 °C až +4 °C. Na horách 
padal sníh celý duben, zima.

Květen 2021
1. 5. pršelo 11 mm, teplota +10 °C až + 15 °C.
Od 5. 5. – 9. 5. teplota +19 °C až 24 °C.
13. 5. pršelo 33 mm, chladno.
14. 5. pršelo 8 mm, + 13 °C.
15. 5. pršelo 9 mm, + 13 °C.

Červen 2021
5. 6. pršelo 18 mm, bouřka.
22. 6. pršelo 10 mm, bouřka.
23. 6. pršelo 26mm, bouřka, +29 °C.
24. 6. pršelo 26 mm, bouřka +30 °C.
25. 6. na jižní Moravě tornádo, +30 °C.
29.6. pršelo 26 mm, +30 °C bouřka.
30. 6. +30 °C

Červenec 2021
9. 7. pršelo 35 mm, bouřka +30 °C.

Stalo se. . .

12. 7. pršelo 8 mm
14. 7. pršelo 18 mm, bouřka.
17. 7. pršelo 3 mm
25. 7. pršelo 10 mm, velká bouřka.
26. 7. pršelo 15 mm, bouřka.
28. 7. pršelo 17 mm, bouřka.
31. 7. 6 mm
Celý měsíc bylo teplo +25 °C / +30 °C.

Srpen 2021
3. 8. – 4. 8. pršelo 17 mm.
5. 8. – 6. 8. pršelo 16 mm.
8. 8. pršelo 9 mm.
17. 8. pršelo 5 mm.
23. 8. pršelo 6 mm.
30. 8. pršelo 4 mm
Bylo pěkně do půlky měsíce, + 25 °C,
pak se ochladilo.

Září 2021
Celé září pěkně, ale sucho.
Až 27. 9. napršelo 10 mm.

Říjen 2021
6. 10. pršelo 12 mm, do půlky měsíce +15 °C až +20 °C.
Ke konci měsíce +10 až +15 °C.

Listopad 2021
2. 11. pršelo 9 mm, ráno chladno.
3. 11. pršelo 5 mm, odpoledne do +10 °C

Zpracovala Alena Láníková

Jaké počasí bylo v Číměři?

2021 – 371 mm
2020 – 595 mm
2019 – 371 mm
2018 – 329 mm
2017 – 365 mm
2016 – 325 mm
2015 – 349 mm
2014 – 504 mm
2013 – 419 mm
2012 – 210 mm

Meziroční srovnání srážek v Číměři
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Československý červený kříž byl 
v Číměři založen 22. listopadu 1961. 
V té době se jednalo o víceméně 
povinnou záležitost nařízenou z 
vyšších míst. Podobným způsobem 
tehdy vznikaly i požární (dnes ha-
sičské) jednotky v obcích.

První předsedkyní číměřského 
Červeného kříže byla paní Marie 
Topilová, kterou stejně jako ostatní 
dobrovolné sestry z Číměře, Alžbě-
tu Láníkovou, Anežku Zádorožnou, 
Anežku Zásmětovou, Anežku Bouč-
kovou, Anežku Kotrbovou (nyní 
Ondráčkovou), proškolil v posky-
tování první pomoci doktor Vaněk.

Když později jeden z cyklistic-
kých Závodů míru Praha-Berlín-
-Varšava jel přes nedalekou obec 
Vladislav, stály tyto sestry podél 

cesty pro případ, že by některý 
z jezdců či přihlížejících potřeboval 
poskytnout první pomoc.

Pamětníci si možná vzpomenou, 
že se v tehdejších dobách prodávaly 
losy Červeného kříže a členky sbí-
raly starý textil a papír. Každá ze 
sester si také musela platit členské 
známky, přičemž členství činilo 10 
Kčs ročně.

V době desátého výročí číměř-
ského Červeného kříže, tedy v roce 
1971, se členkou stala Květuše Štá-
vová z č. p. 9 (nar. 1932), která od 
roku 1972 také vykonávala funkci 
předsedkyně. I poté se pokračovalo 
ve sběru surovin a prodeji losů. Čin-
nost se rozrostla o organizaci maso-
pustu, kdy členky spolu s mladými 
požárníky chodily za masky. Další 
pěknou činností bylo pořádání Mi-
kulášské nadílky s anděly, čerty a 
Mikulášem a také promítání pohá-
dek pro děti.

Sestry Červeného kříže také dr-
žely „Bránu“ při svatbách v obci, 
přičemž z výtěžku kupovaly novo-
manželům dárky.

Zakládající členové: 
Topil Jan, 1923, č.p. 6
Topilová Marie, 1926, č.p. 6
Syrový Josef, 1908, č.p. 35
Zásmětová Anežka, 1920, č.p. 31
Syrová Blažena, 1906, č.p. 21
Kotrba Josef, 1912, č.p. 12
Boučková Anežka, 1929, č.p. 1
Zádorožná Anežka, 1926, č.p. 23
Kotrbová Anežka, 1941, č. 12 (nyní 
Ondráčková)
Lavická Marie, 1920, č.p. 42
Svobodová Růžena, 1919, č.p. 53
Kratochvílová Štěpánka, 1921, č.p. 25
+ 9 členek ze Střížova

Při dvacátém výročí měl Červe-
ný kříž v Číměři už 37 členů, z toho 
dva byli muži. Tehdy se také začalo 
s hezkou tradicí, kdy mladí požár-
níci chodili přát ženám nad 55 let 
s malou kytičkou k MDŽ. V té době 
už sestry neškolil Dr. Vaněk, nýbrž 
Dr. Filip. Školení to bylo důkladné, 
protože trvalo osm dní po 8,5 hodi-
nách. Konalo se v třebíčské nemoc-
nici a školením prošlo sedm dobro-
volných sester. Jana Nevoralová

Číměřský Červený kříž slavil šedesátiny

Stalo se. . .
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Vážení spoluobčané,
každý rok Vás seznamuji s činností naší Místní or-

ganizace ČČK. Jaký tedy byl ten letošní?                       
Byl a stále je ochromen pandemií covid-19. Opět se 

potýkáme s opatřeními a nařízeními, která nás mají 
ochránit před vážným onemocněním. Do listopadu 
2021 zemřelo již přes 30 tisíc našich spoluobčanů. 
Byla vyvinuta očkovací vakcína proti tomuto viru, 
která však naši společnost rozdělila na lidi „očkova-
né“ a „neočkované“.  

Doufám, že se nakonec všechny spory mezi námi 
uklidní a společně dokážeme tuto nemoc vyloučit 
z našeho života.  

 Kvůli této pandemii jsme nemohli uspořádat vý-
roční členskou schůzi, masopust, čarodějnice ani již 
tradiční pouť. Věřili jsme, že setkávání pouze v blíz-
kém rodinném kruhu pomůže tento virus zastavit.

V červnu, kdy se zdálo, že je onemocnění covid-19 
na ústupu, jsme se zúčastnili akce HAPPY RUN Va-
leč a přispěli na sbírku pro malého Honzíka částkou 
1000 korun. Také jsme přispěli do sbírky ČČK část-
kou 4000 korun na pomoc lidem, kteří o vše přišli 
kvůli tornádu na Moravě.

Na začátku září jsme uspořádali Rozloučení 
s prázdninami. Putování se skřítky provázelo děti po 
celou trasu, plnily různé úkoly a za odměnu dostaly 
drobné dárečky. Malování na obličej se dětem moc 
líbilo, po trávníku běhaly víly, želvy Ninja a další po-
hádkové postavičky. Nechybělo ani již tradiční fot-
balové utkání mezi svobodnými a ženatými. Při hře 
fair-play a vtipných slovech našeho komentátora, to 
naši spoluobčané ocenili velkými ovacemi.

I v letošním roce jsme si připomněli historické 
mezníky MS ČČK. Tento spolek byl založen přesně 
před 60 lety 22. listopadu 1961 a jeho první předsed-
kyní byla paní Marie Topilová z č.p 6. U příležitosti 
tohoto jubilea jsme se 23. října rozhodli uspořádat 
slavnostní zasedání členek MS ČČK Číměř za účasti 
ředitelky oblastního spolku paní Hany Fukalové.

Připomněla jsem vznik Červeného kříže, na zá-
kladě knihy Henriho Dunanta „Vzpomínky na Sol-
ferrino,“ kde při zasedání konaném v Ženevě 26. až 
29. října 1863 zástupci šestnácti zemí přijali dohodu 

o zřizování Výboru pro pomoc raněným v mírové 
době.

Dne 5. září 1868 byly schváleny stanovy Vlastenec-
kého pomocného spolku pro ,,Království české“. Čes-
koslovenský červený kříž byl založen 1. února 1919 
a jeho první předsedkyní se stala dcera prezidenta 
Československé republiky T. G. Masaryka, PhDr. Ali-
ce Masaryková.

Paní Jana Nevoralová si pro nás připravila souhrn 
činností naší organizace, od jejího založení roku 1961 
až po současnost.  Za to jí patří naše velké poděková-
ní. Jelikož vše tak dokonale zpracovala a připravila, 
dohodli jsme se, že založíme kroniku MS ČČK a paní 
Nevoralová se stane její kronikářkou.

U příležitosti založení naší organizace převzaly 
stříbrnou plaketu k 100. výročí založení Českoslo-
venského červeného kříže paní Věra Zásnětová, Ale-
na Láníková, Marie Krátká, Marie Šumpelová. Paní 
Jana Nevoralová a Marie Šumpelová převzaly dár-
kový balíček u příležitosti životního jubilea.

Ocenění OS ČČK Třebíč za dlouholetou činnost 
z rukou paní Hany Fukalové převzaly MUDr. Alena 
Holubová, Lenka Hůlková a Marie Topilová.

Ocenění za obětavou dlouholetou práci pro MS ČČK 
převzala paní Jana Nevoralová v Praze v Hlavním 
sále Valdštejnského paláce z rukou předsedy Senátu 
Miloše Vystrčila.

Všem oceněným blahopřejeme.
Podzimní setkání s našimi spoluobčany, při posle-

chu pěkné muziky, se z důvodu onemocnění jednoho 
z členů kapely nekonalo. Věřím, že vše dobře dopad-
lo, večer zpříjemnila reprodukovaná hudba připra-
vená Lukášem Kondekem a zpěv Karla Možného a 
Jaroslava Vechety. Tímto jim děkujeme za příjemný 
večer.  

V příštím roce nás čeká pořádání tradiční poutě. 
Věříme, že nás již nic nemilého nepřekvapí a budeme 
vás všechny ve zdraví moci přivítat s našimi stárky 
a tradiční kapelou Horankou na tanečním parketu.   

 Na závěr bych Vám chtěla popřát pevné zdraví, 
krásné svátky vánoční, strávené v klidu, pohodě a 
radosti se svými nejbližšími.

Za MS ČČK Marie Topilová  

Slovo předsedkyně ČČK Číměř

Stalo se. . .
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Spisovatel v nás
Rok 2021 vyhlásila naše knihovna „Rokem spiso-

vatelů“. Po celý rok jsme vás oslovovali a předávali 
vám putovní knihu. Hlavním cílem této akce bylo 
zapsání vašich příběhů (pravdivých či vymyšle-
ných), vzpomínek, zážitků či vyprávění, které mají 
jedno společné téma – Číměř. Doposud se nám po-
dařilo ulovit velmi hezké příspěvky. V naší knize již 
nyní najdete nejvíce vzpomínkové příběhy, recept, 
báseň, ale také pohádku o ovečce Čímě. Všechny zá-
pisky mají velkou hodnotu, protože jsou zachyceny 
pro další generace. Ti z vás, které jsme neoslovili, 
nemusí být smutní, akce bude pokračovat také příští 
rok.

Znáš pohádky
Měsíc březen byl zasvěcen pohádkám. Mladí čte-

náři, někteří s vydatnou pomocí svých rodičů či 
prarodičů, měli za úkol vyplnit testík a tím si ověřit 
své znalosti pohádek. Potýkali se s takovými zálud-
nými otázkami „Kde bydlí opička Žofka?“ nebo „Čím 
se živil otec mladého Lotranda?“. Některé body byly 
lehčí, některé těžší. Opravdovým oříškem bylo roz-
klíčovat, jakými zvířátky jsou GOGO a FIGI? Všechny 
odevzdané testy byly vyplněny velmi pečlivě a často 
byla připojena kresbička oblíbené pohádkové posta-
vy.

Daruj knihu
Mnozí z vás vědí, že v únoru se tradičně připojuje-

me k akci „Mezinárodní den darování knih“. V letoš-
ním roce tomu nebylo jinak. Opět se projevila vaše 
štědrost a knížky, které jste darovali, mohly putovat 
tentokrát dětem z Dětského domova v Náměšti nad 
Oslavou. Malým čtenářům, zastoupeným paní ředi-
telkou Mgr. Hanou Švecovou, jsme s paní starostkou 
předaly tři plné přepravky krásných knížek nejrůz-
nějších žánrů a pro všechny věkové kategorie. Vě-
řím, že si každé z dětí našlo knížku, která ho zaujala 
a potěšila. 

Nová služba v knihovně
Od září jsme v knihovně zavedli novou službu – 

obalování učebnic a knih. Každý z vás se jistě setkal 

s obtížemi spojenými s hledáním vhodného obalu na 
knihu, učebnici či pracovní sešit. Nyní se již s tímto 
problémem nemusíte potýkat, nepadnoucí obal vy-
řešíme za vás. Knihu, kterou chcete obalit, neváhejte 
přinést do knihovny a vše zařídíme. Tato služba je tu 
pro vás po celý rok. Od začátku roku jsme již obalili 
přes 60 kousků.

Vzpomínky na prázdniny
Další akce uskutečněná v září byla obrázková. 

Hlavním tématem bylo zachycení letních vzpomí-
nek dětí i dospělých. Z obrázků, které doputovaly k 
nám do knihovny, je zřejmé, že děti měly velmi pes-
tré a zábavné prázdniny. Trávily je u babičky a dědy, 
skákaly na trampolíně, navštěvovaly ZOO, setkávaly 
se s kamarády a dokonce se také podělily o radost 
z narození brášky. Obrázky jsou tradičně vystaveny 
ke zhlédnutí v knihovně.

Novinky v knihovně
Po celý rok se snažíme nakupovat pro vás novinky 

na knižním trhu. V letošním roce jsme pořídili pár 
opravdových lahůdek, například autobiografii Kar-
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la Gotta – Má cesta za štěstím, knižní vydání blo-
gu Deník Farářky od spisovatelky Martiny Viktorie 
Kopecké, nahlédnout do života samotářů ze Šumavy, 
Čech a Moravy můžeme prostřednictvím knih Ale-
še Pelána. Řadu nabízených autorů rozšířila napří-
klad Markéta Lukášková nebo Petra Dvořáková. Kdo 
má rád cestopisy, jistě ho potěší knihy od Ladislava 

Zibury a s Janem Vojáčkem můžete proniknout do 
Umění být zdráv. Příznivci Patrika Hartla a Radky 
Třeštíkové mají k dispozici i jejich nejnovější knihy. 
Naši nejmenší čtenáři si můžou nově půjčit knihy 
Žlutá kniha pohádek, Dětská obrázková encyklope-
die nebo Detektiv Koumes. 

Tak jako každý rok také letos jsme navštívili Měst-
skou knihovnu v Třebíči v rámci obnovy výměnné-
ho fondu. Na výběr bylo mnoho lákavých titulů, a 
proto jsme dovezli 200 nových knih, které čekají na 
své čtenáře.

Knihovna roku 2021
V letošním roce byla naše knihovna nominovaná 

Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě a Městskou 
knihovnou Třebíč do soutěže Knihovna roku 2021. 
Zde jsme měli reprezentovat a soutěžit za Kraj Vyso-
čina. Když jsme se dozvěděli o nominaci, přemýšleli 
jsme, jakým způsobem zaujmout hodnotitelskou ko-
misi. Rozhodli jsme se o prezentaci nejúspěšnějších 
akcí, které v naší knihovně proběhly. Tato výstavka 
byla tak rozsáhlá, že jsme se do prostor knihovny ne-
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vešli a museli jsme využít společenský sál a částeč-
ně také místnosti obecního úřadu. Komise tedy po 
svém příjezdu zhlédla vámi zaslané pohledy, fotky 
s knížkami a knihobudek, vyrobené andělíčky, kap-
říky a sněhuláky, Večerníčkovy čepice a nepřeberné 
množství obrázků – ať již pohádkových postav nebo 
oblíbených knížek. Výstavku krásně doplnila paní 
Petra Santlerová, která pohovořila o svých spisova-
telských úspěších a představila svou novou knížku 
„Bobři jsou dobří“, pan Dušan Prachař nás zasvětil 
do tajů výroby inkoustu (informace o obou najdete 
na další dvoustraně). Myslím si, že komise odjížděla 
spokojená a mile překvapená, co taková malá vesni-
ce dokáže. Má domněnka se potvrdila dne 14. října 
2021 v Zrcadlové kapli Klementina, kde jsme získali 
zvláštní ocenění ministra kultury za „týmovou a ná-
paditou práci s dětskými čtenáři v příjemném pro-
storu knihovny a za výjimečné propojení činnosti 
knihovny s komunitními aktivitami obce“. Tímto 
bych chtěla poděkovat paní starostce Lence Hůlkové, 
paní Janě Nevoralové, paní Petře Santlerové, panu 
Dušanovi Prachařovi za pomoc při chystání výstav-
ky, při prezentaci před komisí a za podporu. Největší 
díky však patří vám, návštěvníkům knihovny, věr-
ným čtenářům, všem příznivcům a přátelům – bez 
vás bychom takového úspěchu nedosáhli.

Ovečky v číměřské knihovně
Poslední akcí tohoto roku byla tradiční výstavka 

vánočních výrobků – tentokrát máme v číměřské 
knihovně celé stádo krásných oveček. Inspirací 
pro zadání nám bylo živé stádo číměřských oveček, 
které se těší veliké oblibě nejen u dětí, ale také u do-
spělých. Při tvoření jste měli volné pole působnos-
ti, nebyl určen žádný konkrétní materiál ani tech-
nika. Během měsíce listopadu jste pilně vyráběli, a 
proto můžete v knihovně zhlédnout opravdu krásné 
výrobky, které jsou vyhotoveny například z papíru, 
vaty, provázků, malované ovečky na papíře nebo ka-
meni, dokonce jedna ovečka je v podobě lampionu. 
Do akce se zapojily nejen děti, ale také dospěláci. Nej-
originálnějším výrobkem byla vyhodnocena ovečka 
z rýžových chlebíčků od Terezky Pavlíkové. Terezka 
obdržela sladkou odměnu, díky které bude čekání na 
Ježíška příjemnější. Vítěze určil fotograf pan Jakub 
Mertl s manželkou, kterým děkuji za odborné zhod-
nocení.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřála 
klidné prožití vánočních svátků v kruhu blízkých 
a milovaných, v novém roce 2022 především pevné 
zdraví, splněná přání a mnoho spokojených návštěv 
v naší knihovně. Michaela Láníková

knihovnice

Děkujeme, že jste se 
zúčastnili naší soutěže 
o ovečkách.
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Vážená paní starostko,
vážené dámy knihovnice,

z celého srdce Vám BLAHOPŘEJI k získání Zvlášt-
ního ocenění v soutěži Knihovna roku 2021 pro Míst-
ní knihovnu v Číměři.

Právě jsem zhlédla záznam slavnostního ceremo-
niálu z 14. 10. 2021 v Klementinu. Díky Vaší skvělé 
práci v sále plném významných osobností české-
ho knihovnictví zazněla trojice obec Číměř - okres 
Třebíč - Kraj Vysočina a je tak dalším potvrzením 
skutečnosti, že v našem kraji se knihovnám daří. A 
to přesto, že není tak bohatý jako jiné. V našich pod-
mínkách záleží spíš (a právě) na takových lidech, 
jako jste Vy, aby všechno fungovalo a přinášelo své-
mu okolí užitek a radost.

Sama za sebe bych si dovolila jednu poznám-
ku, která nebude genderově vyvážená: mám pocit, 
že tam, kde spolu na obecní úrovni pracují ženy, je 
situace příznivější. Nepotřebují tolik hladit a budo-

vat svoje ego, jsou ochotné a schopné se pro veřejný 
prospěch domluvit a často se osobně angažovat pro 
věci pro mnohé lidi na pohled méně atraktivní nebo 
méně efektivní. V případě knihoven je mnoho těch, 
které kvůli nezájmu představitelů obce zápasí o ži-
vot, Vy naopak dokazujete, že i v malé Číměři je mož-
né vybudovat knihovnu potřebnou a respektovanou 
jeho obyvateli.

A ten efekt? Bude vždycky spíše skrytý v hlavách 
čtenářů a jejich vědomostech, v jejich sociálním cho-
vání a pozdějším společenském uplatnění, v navazo-
vání nových kamarádství a budování stálého vzta-
hu k obci v dospělosti.

Ještě jednou blahopřeji a přeji Vaší knihovně a obci 
další skvělé úspěchy.

    Marie Dočkalová
    Městská knihovna v Třebíči

Blahopřání ředitelky třebíčské knihovny 
k ocenění v Klementinu
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Krátce o činnosti SDH Číměř
Blíží se konec roku 2021, který byl celý nevyzpy-

tatelný z pohledu plánování a organizování akcí. 
Činnost s dětmi probíhala jen částečně. V květnu 
a červnu jsme byli na procházkách, krmili jsme ovce 
a taky trochu trénovali na hřišti. Zkusili jsme si před 
tréninkem strečink a protáhnutí, závodili v překáž-
kové dráze v týmech. S podzimem jsme se zavřeli do 
klubovny a zkoušeli zdravovědu a uzly. Také jsme 
tvořili, ale účast dětí byla minimální. Spolková čin-
nost je nyní opět omezena a práce s dětmi dočasně 
přerušena.

V našem okrsku došlo ke změnám ve vedení. Ti 
starší předali pomyslnou štafetu těm mladším, 
a  i  proto dostal ocenění na okresním shromáždění 
hasičů v Budkově bývalý starosta okrsku pan Josef 

Souček. Společně jsme se s ním vyfotili na památku. 
Shromáždění proběhlo počátkem října. A protože ří-
jen byl snad jediným aktivním měsícem pro nás ha-
siče, uskutečnilo se taktické cvičení na vyhledávání 
osob 23. října. Týden nato proběhlo školení vedou-
cích mládeže v Koutech. A hned v neděli okrsková 
soutěž v Kojatíně za účasti našich mužů. V požárním 
útoku skončili na krásném druhém místě.

Z jarního elektrosběru jsme získali 3473 korun. 
A jsme rádi, že náš sbor tímto způsobem podporujete. 
I nadále je možné odkládat nepotřebná elektrozaří-
zení pod přístřešek v bývalém areálu ZD.

Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021.
Jaroslava Murínová

starostka SDH
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Číměř je sice malá obec,

neznamená to však, že by zde byla 

nouze o nejrůznější zajímavosti.

věděli jste třeba, že už jen její 

název je doslova jazykovou 

hříČkou? nebo že tu žije jediný 

inkoustář v republice? ne? tak 

Čtěte − ale nejdříve zkuste některé 

z receptů našich prababiČek.

číměřské
zajímavosti

Zajímavosti

Foto: Lukáš Kondek
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Řízky ze zvěřiny (od tchýně paní Nevoralové)
Maso – kotleta, svaly nakrájené přes vlákno, jemně 

vyklepeme, posolíme a trochu opepříme.
Na plátek masa položíme čtvereček másla (můžeme 

vylepšit i kouskem šunky), to překryjeme dalším plát-
kem masa.

Obalíme v trojobalu, mouku a strouhanku rukama 
dobře přitiskneme. Hotové řízky necháme alespoň dvě 
hodiny odpočinout (zaschnout strouhanku).

Před smažením namočit řízek do červeného vína 
a  pak do strouhanky, opět dobře strouhanku přimáčk-
neme. Při obracení řízky nepropichujeme. Ještě teplé po-
dáváme. Dobrou chuť!

Svítek z pozůstalé pečeně
(od paní Kristýny Doležalové)

Rozsekej takové maso na drobounko. Jestli je ho asi 
talíř, utře se 9 dkg sádla nebo másla, přidá k tomu 4 vej-
ce, trochu majoránky, štipce tlučeného pepře, trochu 
usekané zelené petržele, dá se do toho usekané maso, 
osolí náležitě, přidá jedna postrouhaná žemlička dobře 
promíchaná, pekáč se vymaže máslem, vysype strou-
hanou houskou do toho se vloží sekanina a nechá péci. 

Džus z dýně (od paní Ludmily Kaboňkové)
Na 3 kg dýně potřebujeme 2 a 1/2 l vody, 1 kg cukru, 1 lží-

ci kyseliny citronové. Dýni oloupeme, vydlabeme dužni-
nu, pokrájíme na kostky, pak ji ve vodě, cukru a kyselině 
citr. necháme máčet 24 hodin. Druhý den přidáme 2  ci-
trony i  s kůrou bez jader. Všechno uvaříme do měkka, 
vychladlé rozmixujem. Tuto směs rozmícháme v 10 l pře-
vařené vody (studená) a ještě ji obohatíme jedním citrono-
vým nebo ananasovým ovocitem (šťávou), přidáme ze 3-5 
citronů šťávu. Přecedíme přes síto a po vychladnutí předčí 
všechny kupované ovocné nápoje!!!

Šipkové víno
1 litr a 3/3 litru šipku, 1 a 1/4 kilo cukru a 3 litry 

vody. Voda s cukrem se svaří a studený na šipky 
vleje. Asi 8 dní se dá na kamna zavázaný hadrem 
a potom se zaváže pergamenovým papírem a dá 
se na studenější místo a nechá se tam až 3 měsíce. 
Až šipky padnou ke dnu.

Recepty číměřských žen, i sto let staré
Co dříve vařívaly naše babičky a prababičky? Teď máte možnost to zkusit. Přinášíme 
recepty, které se v Číměři dědí z generace na generaci.
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Andulčiny řízky (od paní Kristýny Doležalové)
14 dkg strouhaných v troubě sušených ořechů. 

14  dkg cukru, trochu skořice, hřebíčku, citronové 
kůry zadělej vejcem, dle potřeby přidej suché strou-
hané housky. Vše se zpracuje aby povstalo tuhé těs-
to, jež se vyválí v obdelník ve výšce půl cm. Potře 
se polévou jež se připraví takto: 7 dkg cukru, 1 bílek 
a  několik kapek citronové šťávy, míchá se 1/2 ho-
diny. Polevou tou se obdélník tento natře a krájí se 
řízky 8 cm dlouhé a 2 cm široké. Kladou se na plech 
a pozvolna pekou.

Mrkvance (od paní Ja-
roslavy Kotrbové)

30 dkg polohrubé 
mouky, 25 dkg tuku, 15 
dkg strouhané mrkve, 
1 prášek do pečiva. Ne-
cháme 1hodinu odpoči-
nout, rozválíme, nakrá-
jíme radýlkem, plníme 
marmeládou, upečeme.

Zajíc (od paní Milady Mejzlíkové)
Zajíce zbavíme blan, protáhneme slaninou, osolí-

me, na másle a slanině udusíme do růžova nakráje-
nou mrkev, petržel, celer, cibuli, několik zrnek pepře, 
nového koření, 1 bobkový list, tymián. Na usmažené 
zelenině udusíme zajíce na plotně pod poklicí, podlé-
váme horkou vodou. Vychladlé rozdělíme na kousky, 
uložíme do lahví, zalejeme šťávou a ster. 1 hod. při 
100 °C. Při upotřebení na čerstvém omastku a usma-
žené zelenině předusíme, šťávu zahustíme kys. sme-
tanou s moukou.

Převalované koláčky
(od paní Milady Mejzlíkové)

1 kg hladké mouky, 1 dkg soli, 
2 žloutky, 3 dkg kvasnic, 5 dkg cuk-
ru se spojí s 1/2 l teplého mléka a ne-
chá dobře vykynouti. Pak se těsto 
rozváží po 20 dkg a do každého dílu 
se dá 10 dkg másla. Těsto se třikrát 
po sobě převaluje po 2 hod. a skládá 
jako máslové. Koláče plníme různou 
nádivkou, necháme je 2 hod. v chla-
du kynouti a pomalu pečeme.

Křehotiny (od Kristiny 
Nováčkové, nar. 1895)

1/2 kg mouky, kousek 
másla, 4 žloutky, 2 lží-
ce cukru, 4 lžíce kyselé 
smetany, 2 lžíce vína.

Těsto se pracuje až 
jsou bubliny, na tenko 
rozválí, napíchá a dá 
smažit.

Marcipánky
28 dkg mouky, 28 dkg cukru, 10 dkg másla a 2 celá vejce, sůl, citronovu kůru, 

3 a 1/2 dkg strouhaných ořišku, trochu skořice a hřebičku. Těsto vyválí asi na 
4 milimetry silně, vypichají se různé tvary, potírají vajíčkem a zdobí půlkami 
ořechu.
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Zajíc na smetaně (od paní Kristýny Doležalové)
1 zaječí zadek, 10 dkg slaniny, 19 dkg sádla, 10 dkg 

cibule, zelenina, 5 zrnek pepře, 5 zrnek nového ko-
ření, 1 bobkový list, snítka tymiánu, 1/2 citronu, sůl, 
5  dkg mouky, 1/4 l kyselé smetany. Blan zbavený 
zajíc protáhne slaninou, osolí se a opepří. Zelenina 
a cibule usmaží se na sádle, přidá se maso slaninou 
dolů, koření a citronová kůra. Když je zajíc po jedné 
straně upečený obrátí se a též po druhé straně se 
upeče, měkký zajíc se vyjme, z pekáče šťáva zapráší 
se moukou, zaleje polévkou a povařené se procedí na 
maso. Pak se přileje do omáčky, smetany a dle chuti 
citron. Šťávy nebo octa.

Třešňová bublanina zvaná vyběhlík (oblíbený 
recept paní Jany Nevoralové, rok 1980)

4 vejce, 8 lžic mléka, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce 
cukru, sůl, tuk na formu, 1/2 až 3/4 kg třešní.

Všechny přísady ušleháme metlou, vlijeme do sil-
ně rozpáleného pekáče s tukem, rychle posypeme 
ovocem a ve velmi silně vyhřáté troubě upečeme, 
aby bylo těsto kypré.

Poznámka: Můžeme také péci bez cukru a po upe-
čení vydatně pocukrovat. Stříhané šišky (od tchýně paní Nevoralové)

Uděláme těsto na bramborové pekáče. Vyválíme 
obdélníkové pekáče. Pekáče nastříháme (já krájela) 
na tvary = široké nudle a dáme do mísy. Uvaříme = 
rozvaříme povidlí spolu s mletým mákem, ochutí-
me například cukrem, trochu rumu, skořicový cukr 
apod. Rozvar nalejeme na nudle a zamícháme.

Dobrou chuť!

Jablkové lívance (do paní Jaroslavy Kotrbové)
50 dkg mouky, 0,5 l mléka, 2 vejce, 1 lžíce cukru, 

25 g droždí, sůl, 3-4 jablka. Vymícháme těsto, dáme 
na teplo vykynout. Jablka oloupeme, nastrouháme, 
dáme do vykynutého těsta, zamícháme a smažíme.

Vaječný koňak kávový
(od paní Milady Mejzlíkové)

5 žloutků, 5 dkg cukru, 2 slazená mléka – vše se 
umíchá. 1/4 l rumu, 1/8 l turka vařeného a kafé. Když 
je to husté, tak svařit trochu mléka na zředění.

Knedlíky z tvarohového bramborového 
těsta (od paní Jaroslavy Kotrbové)

20 dkg tvarohu, 20 dkg vařených strou-
haných brambor, 20 dkg hrubé mouky, 1 
vejce, sůl.

Vypracujeme těsto, vyválíme, nakrájíme 
čtverečky, poklademe ovocem, zabalíme. 
Vaříme v osolené vodě.

Koláč dobrý a jemný (od paní Kristýny Doležalové)
Oloupá se 50 dkg jablek a ustrouhají se. Do jablkové kaše se dá v mlíce rozkloktané vajíčko, 20 dkg tluče-

ného cukru něco drobně usekané citronové kůry, špetka soli, 125 g hrozinek a 50 dkg mouky, promíchá se 
se dvěma balíčky prášku do pečiva. Těsto se dá do vymaštěné formy a peče se do zlatohněda. Chutná velice, 
zvláště teplý. 



Číměřský zpravodaj 2021
Obec Číměř

- 49 -fb.com/cimer.cz www.cimer.cz

Zajímavosti

Název naší obce jste asi napsa-
li již mnohokrát – a  je možné, 
že jste si za celou tu dobu neu-
vědomili, jak je Číměř nezvyklé 
slovo. Čtyři písmena z pěti mají 
nad sebou diakritické znamén-
ko. Osmdesát procent diakritiky, 
takovým množstvím se žádná 
jiná obec v České republice zřej-
mě chlubit nemůže (pokud ne-

počítáme ještě Číměř v jižních 
Čechách).

Z naší obce sice nepochází žád-
ný slavný rodák a  nemáme tu 
ani žádnou významnou památ-
ku – ale kdokoli její název napí-
še či vysloví, použije zcela jedi-
nečné slovo. A to nejen v rámci 
názvu obcí, ale i všech českých 
výrazů celkově. Slov, která by 

Číměř. Nejdiakritičtější obec v republice
oplývala tolika diakritickými 
znaménky, určitě mnoho není, 
byť je čeština jazykem velmi 
bohatým na háčky a čárky.

Kdo ví, možná je to nejen čes-
ký, ale i světový unikát. Jazyků, 
které by používaly takové množ-
ství diakritických znamének 
jako čeština, totiž mnoho nena-
jdeme.

Co má s Číměří společného nor-
ský ostrov Andøya, chorvatská 
metropole Záhřeb nebo angolské 
město Sanza Pombo? Můžete to 
sami zjistit, když se od nás vypra-
víte přímo na sever či přímo na 
jih. Neuhnete-li ani o  píď, na se-
veru vás čekají nespoutané krásy 
Andøyi, směrem na jih si naopak 
můžete pochutnat na rakiji v zá-
hřebské vinárně a ještě mnohem 
dále na jih spatříte exotickou an-
golskou divočinu. Do všech těchto 
míst jste totiž došli po 16.  poled-
níku východní délky, na němž se 
nachází i Číměř.

Již starověcí učenci zeměkou-
li rozdělili pomyslnou sítí na 360 
rovnoběžek a 360 poledníků, díky 
nimž lze velice přesně určit jaké-
koli místo na Zemi. Rovnoběžky 
jsou kružnice obepínající země-
kouli od západu na východ. Každá 
je jinak dlouhá, přičemž nejdelší 
z nich je rovník měřící 40 075 km.

Naopak všechny poledníky mají 
stejnou délku 20 004,6 km. Směřu-
jí od pólu k pólu ze severu na jih. 
Hlavním poledníkem je nultý, na-
cházející se v Greenwichi nedale-

ko Londýna. Všechny poledníky 
směrem na východ od něj mají 
přízvisko „poledník východní dél-
ky“, všechny poledníky směrem 
na západ od něj se pak nazývají 
„poledník západní délky“.

Země je však (téměř) kulatá, 
a proto přesně na protější stra-
ně greenwichského poledníku 
máme poledník s číslem 180. 
Právě zde se „setkává“  východní 
a západní polokoule.

Místa, jimiž také prochází
16. poledník východní 
délky

Severně od Číměře: Smrk, Budi-
šov, Velké Meziříčí, Chłopy (Pol-

Číměř

Číměří prochází 16. poledník východní délky

sko), Baltské moře, Köping (Švéd-
sko), Norské moře, Špicberky, 
Severní ledový oceán.

Jižně od Číměře: Radkovice 
u Hrotovic, Kasárna u Znojma, Un-
terretzbach (Rakousko), Grabonoš 
(Slovinsko), Elkasova Rijeka (Bos-
na a Hercegovina), Jaderské moře, 
ostrov Biševo (Chorvatsko), Guar-
dia Piemontese (Itálie), Tyrhen-
ské moře, Středozemní moře, 
Libye, Čad, Středoafrická repub-
lika, Kamerun, Republika Kongo 
(zde šestnáctý poledník protíná 
rovník), Demokratická republika 
Kongo, Angola, Namibie, Atlantic-
ký oceán, Antarktida.
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V Číměři žije jediný „inkoustář“ v republice
Pan Dušan Prachař se do Číměře přiženil, nyní 

bydlí v jedné z novostaveb na místě bývalého země-
dělského družstva. Možná ani netušíte, jak zajímavý 
koníček má – takový, jaký nedělá nikdo jiný v repub-
lice. Ve své firmě vyrábí inkousty Inkebara.

Odmala psával perem a tři nebo čtyři odstíny mu 
záhy byly málo. Proto si začal vyrábět vlastní in-
koust. Trvalo pět let, než přišel na způsob, jak docílit 
nejlepšího výsledku, ale pak už se zapracoval nato-
lik, že nyní inkoust vyrábí po litrech pro nejrůzněj-
ší velkoodběratele. Těm nabízí stěží uvěřitelných 37 
odstínů, přičemž je schopen vyrobit také inkoust na 
míru.

„Nejdéle trvá, než si se zákazníkem vysvětlíme, ja-
kou chce barvu,“ prozradil v létě Třebíčskému dení-
ku s tím, že klientovi nejdříve pošle korespondenční 
lístek, na němž je deset různě barevných skvrn.

„Zákazník mi řekne, že je to třeba čtvrtý flek, který 
se jeho představě blíží nejvíc. Korespondenční líst-
ky si vyměníme třeba dvakrát i třikrát. Barva totiž 
často nejde vyfotit ani oskenovat,“ vysvětlil noviná-
řům s tím, že tyto zakázkové barvy jsou často velmi 
nestandardní. „Všechny zakázkové barvy jsou divo-
čina. V minulosti se mi tak podařily odstíny, které 
jsem nazval země a písek. Jsou dvoubarevné, jedna 
je dohněda, druhá dožluta. Okolo sebe pak mají žlu-
tozelenou.“

Zajímavé je, že litr inkoustu vyrábí asi tři dny. 
Tekutina se musí zahřívat, aby se její ingredience 
správně rozpustily, a pak se do vychlazeného rozto-
ku přidávají další složky. Devadesát procent všeho 
tvoří voda, zbytek jsou ale tajné přísady, díky nimž 
inkoust teče správnou rychlostí, klouže po papíru 
a dobře zasychá.

Není se co divit, že za tuto novodobou alchymii 
spojenou s poctivou prací získaly inkousty Inkeba-
ra od Kraje Vysočina označení „Vysočina regionální 
produkt“. A protože je pan Prachař velmi renesanč-
ně založený člověk, nedělá mu problém ani kreslení 
či malování. Jeho umění můžete obdivovat přímo 
na obecním úřadu v Číměři, pro který namaloval 
portréty prezidentů Tomáše G. Masaryka a Václava 
Havla.
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Paní Petra Santlerová je naše rodačka, za svobod-
na Petra Čechová, nyní má dvě děti Stelinku a Vik-
torka. Petra i její dcera Stelinka jsou jistě šikovné po 
své babičce Janě Čechové, která je paní učitelkou v 
mateřské škole, a také prababičce paní Janě Nevo-
ralové, což byla číměřská kronikářka, knihovnice a 
vedoucí dětských hasičů. 

Knížku nám paní Santlerová a Stelinka darovaly 
do naší knihovny, včetně věnování. Na vydání její 
druhé knihy Bobři jsou dobří jsme jako obec přispě-
li částkou 5000 korun. Těší nás, že se knížka pro-
dává a  že se líbí dětem i dospělým. Radost máme 
také z  toho, že se připravuje třetí kniha, která nás 
dokonce zavede také do Číměře, a bude mimo jiné i 
o našem vodníku Rudolfovi. I na tuto knihu se moc 
těšíme a posléze ji doplníme do našeho knihovnic-
kého fondu.

„Stelinka miluje příběhy od malička. Babička by 
mohla vyprávět,  co ta se napovídala o zlobivé Já-
rině. Ale příběh, kde je ona sama hrdinka a prožije 
kouzelné chvíle se svými kamarády, nás napadl, až 
když jsme zůstali úplně sami zavření. Ještě dnes si 
pamatuji na ty její rozzářené oči a úsměv při prvním 
čtení. To, že z toho vznikne knížka, je pouze třešnič-
ka na dortu a neuvěřitelné štěstí,“ říká Petra Santle-
rová a dodává: „Jsme rády, že vás příběhy baví. To 
jenom díky vám mají úspěch! Děkujeme za každého 
spokojeného čtenáře.“

Na závěr dodáváme, že kniha Stelinka a kouzelné 
kamínky vyšla letos 25. února a Bobři jsou dobří 

30. srpna.

Petra Santlerová vydává knihy pro děti
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Slovo hejtmana Kraje Vysočina

Publicistika

Na velké investice ve 
zdravotnictví se kraji 
podaří získat evropské 
dotace. Po několikaměsíč-
ním vyjednávání se kraji 
podaří získat evropské 
dotace na velké investiční 
projekty ve zdravotnictví. 
Kraj Vysočina využije do 
konce roku 2023 více než 
1,4 miliardy korun po-
skytnutých z evropské-
ho dotačního programu 
REACT-EU. Peníze budou 
směřovat do oblasti zdravotnictví a integrovaného 
záchranného systému. Dobrou zprávou je, že Kraj 
Vysočina v rámci hodnocení projektů uspěl se všemi 
deseti předloženými žádostmi.

Nemocnice Jihlava uspěla se čtyřmi projekty za 
téměř půl miliardy korun. Zahájena bude moder-
nizace přístrojového vybavení pro intenzivní péči 
a chirurgické obory navazující na urgentní příjem – 
JIP, ARO, operační sály a související pracoviště. Na-
koupeno bude vybavení pro klinické a diagnostické 
obory urgentního příjmu – ARO, JIP, radiologie a zob-
razovací metody. Peníze jsou k dispozici i pro rozvoj 
péče o pacienty v rámci Krajského onkologického 
centra, kde je plánována modernizace přístrojového 
vybavení rozvíjejícího specializovanou a superspe-
cializovanou péči o onkologické pacienty, tzn. obmě-
na lineárního urychlovače, simulátoru, plánovacího 
systému brachyterapie, dozimetrického vybavení 
a plánovacího CT. Připravuje se rozvoj léčby ozařo-
váním technikou IMRT/IGRT. Čtvrtý projekt pomůže 
dovybavit laboratoře a připravit odběrová místa na 
testování na COVID-19.

Nemocnice Třebíč pořídí špičkové technologie 
a přístrojové vybavení operačních sálů a pro obory 
JIP, chirurgie, ortopedie, interna, gynekologie a po-
rodnictví, laboratoře.

Nemocnici Havlíčkův 
Brod čeká modernizace 
přístrojového vybavení 
v oborech navazujících 
na urgentní příjem, např. 
monitorovacích centrál-
ních systémů, SPECT/CT, 
gamakamer SPECT, steri-
lizátorů, infuzní techniky, 
lůžek a dalšího vybavení. 

Podobně cílený projekt 
úspěšně předložila Ne-
mocnice Pelhřimov. I v je-
jím případě dojde k  mo-

dernizaci přístrojového vybavení. Pořízena bude 
nová magnetická rezonance nebo nové stacionární 
rentgenové přístroje.

Nemocnice Nové Město na Moravě může díky ev-
ropské dotaci pořídit nové SPECT/CT, skiagraficko-
-skiaskopický komplet, ultrazvuky, monitory život-
ních funkcí nebo lůžka. 

A výčet by nebyl kompletní, pokud bych nezmínil 
Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina. 
Ta je připravena nakoupit nová sanitní vozidla a pře-
nosné defibrilátory.

Všechny zmíněné projekty jsou už ve fázi realizace 
nebo připraveny k zahájení. Kraj Vysočina je připra-
ven je předfinancovat. Za tímto účelem bude čerpán 
tzv. Fond strategických rezerv. Financování zdra-
votnických projektů je ale pouze dílčí část veškerého 
našeho snažení. Základ všeho – tedy pečlivou pří-
pravu všech úspěšných projektů – zvládli lidé v ne-
mocnicích a kolegové z projektového řízení našeho 
úřadu a z Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Do-
taci samotnou se podařilo získat i díky systematické 
a důsledné práci týmu Rady Kraje Vysočina. 

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina
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Čtoucím pozdrav!
Zanedlouho končící rok 2021 

byl – mimo jiné – rokem různých 
výročí. Některá se připomínala, 
některá (Bohu díky) zapadla. Je 
zajímavé, že i u nás se připomína-
lo 200. výročí narození francouz-
ského básníka Charlese Baude-
laira, zakladatele moderní poesie. 
Ten ve svých „Malých básních 
v  próze“ napsal: „Tento život je 
nemocnicí, v níž každý nemocný 
touží změnit lůžko. Jeden by chtěl 
trpět u kamen, jiný pak myslí, že 
by se uzdravil, leže u okna. Zdá se 
mi, že by se mi vždy vedlo dobře 
tam, kde nejsem …“. Neobyčejně 
aktuální slova. Jenže jsme tam, 
kde jsme, a tady musíme žít. Ne 
přežívat, ale naplnit svůj život. Ne 
pouze zaplnit prázdný čas či pro-
stor čímkoliv, ale opravdu naplnit, 
obohatit. Život svůj i životy lidí 

kolem sebe. To je jinak vyjád-
řeno adventní výzvou: „Vzpři-
mte se a zdvihněte hlavu!“ Je-
dině tak totiž můžeme uvidět 
a hlavně pochopit, že nejsme 
sami na světě, co se děje kolem 
nás a kam to směřuje.

Každá reklama slibuje, láká, 
nabízí. To je přirozené. Když 
jelen ukazuje svoje parohy, 
páv svoje ocasní pera, když 
se kohout doma na dvorku 
vypíná, tak tím demonstru-
je svou skutečnou sílu, své 
schopnosti, zaručující zdravé 
a zdárné pokračování života. 
Jakýsi australský pavouk, 
když se blíží 
k vyhlédnuté 

samičce, tak mává 
nohama zdánlivě 
zmateně do všech 
stran, ale vědci 
vyzkoumali, že 
těmi pohyby sig-
nalizuje jednodu-
chou, ale velmi 
důležitou zprá-
vu: Jsem přítel, 
nikoli potra-
va! S  reklamou, 
spíš komerční 
než lidskou, to 
tak jednodu-
ché není. Často 
slibuje modré 
z nebe a nako-
nec z toho jsou 
jen oči pro pláč. 
Právě proto je 
dobré se napří-
mit, zdvihnout 
hlavu a snažit 

Slovo duchovního správce
se rozeznat, kam která cesta vede. 
Na rozcestí bývá zvykem umísťo-
vat směrovky. Ty, které nám nejen 
slibují, ale i vedou k smysluplné-
mu životu, mají deset bodů: víra, 
úcta, odpočinek, vděčnost, život, 
věrnost, poctivost, pravda, rodina 
a štědrost. Že jste je v žádné re-
klamě ještě neviděli? Vzpřimte se 
a  zdvihněte hlavu! A když nebu-
dete přitom zavírat oči, tak uvidí-
te. Nejen reklamu, ale hlavně ces-
tu a cíl. ŽIVOT. Zbývá jen se nebát 
a vykročit.

P. PhDr. Jindřich  Zdík  Zdeněk  
Charouz, O.Praem., ThD.
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Pan David Mrňa pro nás vyrobil ze starého trámu la-
vičku poledníku (trám jsme opět použili ze starého trá-
mu, který jsme měli schovaný z demolice sušky).

Pan Jaroslav Čermák nám opravil kontejner na ba-
revné sklo – dno bylo zrezlé, děravé. Matěj Hůlka pak 
obrousil a natřel víko kontejneru a přinýtoval gumové 
vhozy na lahve.

Pan Josef Lavický nám v dílně (bývalé kotelně) zhoto-
vil nájezd, aby bylo možné do dílny zajíždět.

Zesnulý pan Jiří Pavlík a také pan Jaroslav Čermák 
průběžně behěm roku shrnovali biodpad. Díky tomu bylo 
okolí čisté, zároveň ale napravovali situaci po některých 
občanech, kteří bioodpad vyhazují bezmyšlenkovitě. 
Znamená to tedy, že nenacouvou a bioodpad neodhází, 
kvůli čemuž již není místo pro další spoluobčany, kte-
ří přijedou po nich. Oba zmínění pánové si tuto činnost 
sami hlídali, nikdy jsme se s nimi na ní nedomlouvali.

Pan Jiří Pavlík ml. nám pomohl v dílně, kterou jsme 
na jaře znovu pronajímali, vyklidit staré radiátory, staré 
nepoužívané rozvody vody apod.

Pan Michal Nevoral st.  nám v boudě na travnatém 
hřišti opravil kapající kohoutek.

Děkuji také pomocní-
kům, kteří nám sušili na 
svých zahradách seno 
na zimu pro naše oveč-
ky. Někteří jej nasušili 
dokonce 2x – 3x. Domácí 
seno samozřejmě oveč-
kám chutná více než to 
které kupujeme ve vel-
kých balících.

Byli to tito občané:
Pan Ladislav Svobo-

da, paní Anna Januško-
vá, pan Jan Ondráček, 

manželé Manovi, paní 
Jiřina Kotrbová.

V tomto krátkém příspěvku, který shrnuje celý předcházející rok, bych chtěla 
poděkovat těm, kteří se podílejí na zkrášlování Číměře. Děje se tak v jejich volném 
čase a velmi touto svojí ochotou šetří obci nemalé peníze.

Poděkování občanům za pomoc obci

Pan David Mrňa při výrobě
lavičky 16. poledníku

Pan Jiří Pavlík nám pomohl v dílně.

Matěj Hůlka přinýtoval 
gumové vhozy

Pan Josef Lavický nám 
svařil nájezd do dílny.

Děkujeme všem 
občanům, kteří suší 

seno pro naše ovečky.
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p o z vá n k y
a přání

Naše nové občánky 
tentokrát vítali Laurinka 

Kondeková, Natálka 
Novotná, Terezka 

Pavlíková, Dominik Lučný
a Kájík Dolák.
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Zima ve Válově
Fotografováno 14. února
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Pozor, jedu!
Fotografováno 9. května
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Odhalení lavičky 16. poledníku + dětský den
Fotografováno 31. května

Fotogalerie ,  pozvánky a přání
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Pozvání do lesa
Fotografováno 11. srpna

Fotogalerie ,  pozvánky a přání
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Se skřítky za pokladem
Fotografováno 4. září

Fotogalerie ,  pozvánky a přání
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Návštěva Moravského Krumlova
a Slovanské epopeje

Fotografováno 29. října
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Rozsvícení vánočního stromu
Fotografováno 21. listopadu
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Milí občané,

přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce, 

v němž rády tu káru (pardon, vlastně sáně) potáhneme dál :-)

Jsme tu pro Vás!

   Vaše zastupitelky
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VyDALA OBeC ČíMěŘ
prosinec 2021

Obec Číměř


