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Velký zájem Vzbudila procházka s archeology 
MilaneM VokáčeM a ToMášeM RohoVskýM. Ti nás 
28. září pRoVedli okolíM číMěře a ukázali náM 
Věci, kTeRé sice MáMe denně před očiMa, ale 
kTeRé jsMe dosud Vůbec neViděli.
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„V okolí  Číměře se lidé 
pohybovali  už před 

desítkami tisíc let,“
říkají

M i l a n  Vo k áč
a   to M á š  r o h oVs k ý

Rozhovor

Číměřský zpravodaj 2022 
Obec Číměř

 Stalo se

www.cimer.cz - 8 -  f b.com/cimer.cz www.cimer.cz - 9 -  f b.com/cimer.cz

Stalo se 
Obec Číměř

 Číměřský zpravodaj 2022 

STALO SE...

Číměřský zpravodaj 2022 
Obec Číměř

 Hasiči

www.cimer.cz - 50 -  f b.com/cimer.cz www.cimer.cz - 51 -  f b.com/cimer.cz

Publicistika 
Obec Číměř

 Číměřský zpravodaj 2022 

PUBLICISTIKA

Číměřský zpravodaj 2022 
Obec Číměř

 Fotogalerie, pozvánky, přání

www.cimer.cz - 70 -  f b.com/cimer.cz www.cimer.cz - 71 -  f b.com/cimer.cz

Fotogalerie, pozvánky, přání 
Obec Číměř

 Číměřský zpravodaj 2022 

FOTOGALERIE,  
POZVÁNKY, 
PŘÁNÍ

Číměřský zpravodaj 2022 
Obec Číměř

 Knihovna

www.cimer.cz - 36 -  f b.com/cimer.cz www.cimer.cz - 37 -  f b.com/cimer.cz

Knihovna 
Obec Číměř

 Číměřský zpravodaj 2022 

KNIHOVNA KNIHOVNA

Číměřský zpravodaj 2022 
Obec Číměř

 Rozhovor

www.cimer.cz - 54 -  f b.com/cimer.cz www.cimer.cz - 55 -  f b.com/cimer.cz

Rozhovor 
Obec Číměř

 Číměřský zpravodaj 2022 
Číměřský zpravodaj 2022

Obec Číměř

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

ROZHO-
VOR

Číměřský zpravodaj 2022
Obec Číměř

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

Společenská kronika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Stalo se  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Knihovna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

SDH Číměř  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 Publicistika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 Rozhovor  - Karel Štveráček  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Rozhovor - Archeologové  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 Fotogalerie, pozvánky a přání  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

Obsah



www.cimer.cz - 3 -  f b.com/cimer.cz

  
Obec Číměř

 Číměřský zpravodaj 2022 

Vážení spoluobčané,  
milí obyvatelé Číměře,  
kamarádi.

Už zase končí další rok – čímž zároveň nastal 
čas, kdy do schránek dostáváte zpravodaj. 
Přináší vám souhrn toho, co jsme v uplynulých 
dvanácti měsících zažili, z čeho jsme se rado-
vali, co bylo naopak smutné. Ale hlavně je to 
souhrn toho, co prožila naše krásná obec.

Záměrně proto v tomto úvodním slově nechci 
psát o věcech, jimiž žije celý národ i celý svět, 
byť jsou to věci důležité a více či méně ovlivňu-
jí životy nás všech. Chci, abyste si nyní odpoči-
nuli, pohodlně se usadili a začali zpravodajem 
listovat.

Zjistíte, že na to, jak je Číměř malá, dokáže vel-
ké věci, které přinášejí radost nejen nám všem, 
ale také mnohým našim návštěvníkům. Ať už 
jsou to krásné dřevořezby pana Štveráčka, 
s nímž vám přinášíme rozhovor, ať už jsou to 
naše úspěchy ve Vesnici roku či v evropských 
soutěžích.

Zjistíte také, že i Číměří kráčely dějiny – 
o čemž vám více popovídají páni archeologové 
Vokáč a Rohovský v našem druhém rozhovoru.

A zjistíte také to, co vlastně všichni dobře víme 
– že v Číměři žijeme pospolu jako lidé, kteří si 
své obce váží, milují ji a kteří dovedou společ-
ně táhnout za jeden provaz. 

Právě toto naše přátelství a pospolitost, která 
z naší malé vísky činí dobré místo k životu, by 
nám mohly mnohé jiné obce závidět. Od těch 
nejmenších po ty nejstarší obyvatele jsme v Čí-
měři všichni hrdi na to, že můžeme říct: „Jsem 
z Číměře.“

Přála bych si, aby tomu tak bylo i nadále – 
a slibuji vám, že pro to udělám vše, co budu 
jako starostka naší krásné obce moci.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků a co 
nejúspěšnější rok 2023.

Vaše
Lenka Hůlková
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Číměř se nám rozrůstá a omlazuje
Matýsek a Nelinka, dvě krásná miminka, která jsme 
v neděli 22. května přivítali mezi naše občany Číměře 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Nejdříve k nám na úřad zavítal Jiří Čech se svou part-
nerkou Danou Dvořákovou a synem Matějem. Poté při-
šla na řadu malá Nela Krátká se svou maminkou Marké-
tou Tomkovou a tatínkem Tomášem Krátkým.

Obě děťátka byla při vítání mezi naše malé občán-
ky hodná, neplakala a celou slavnostní chvíli vydržela 
až do konce. Rodiče obou byli na vítání dětí poprvé, ale 
pevně věříme, že nikoli naposledy – a že si brzy tuto mi-
lou návštěvu zase zopakují.

Nelince i Matýskovi přejeme krásné dětství prožité 
v Číměři, hodně dobrých kamarádů, a především zdraví 
a také spokojené a šťastné rodiče. 

Děkujeme opět za hudební doprovod paní Evě Lučné 
a jejímu synovi Dominikovi, který na kytaru doprovázel 
již osvědčenou zpěvačku Terezku Pavlíkovou. Recito-
vali Kájík Dolák, Natálka Novotná a Elenka Kondeková. 
Nádherné fotografie jsou opět od pana Jakuba Mertla.

V příštím roce budeme vítat přinejmenším šest dal-
ších dětí. Tři holčičky se už narodily a tři děti jsou na 
cestě. Máme se tedy nač těšit. Je krásné, jak se nám Čí-
měř rozrůstá a omlazuje.
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Svatebčané

Lenka Topilová, Číměř
Ondřej Kazda, Zárubice
Sňatek 6. srpna 2022

Markéta Tomková, Číměř
Tomáš Krátký, Číměř
Sňatek 24. září 2022

Jakub Kašpar, Číměř
Sabina Šúteriková, Bačice
Sňatek 1. října 2022

Narození miminek

Nela Krátká, duben Lilien Hort, srpen Klára Puklická, říjen

Jubilanti
Čermák Jaroslav, 80 let
Česneková Květoslava, 80 let
Česnek Stanislav, 80 let
Protivínský Alois, 75 let
Láníková Alena, 75 let
Kotrbová Jaroslava, 75 let

Keil Alois, 75 let
Kotrbová Jiřina, 70 let
Topil Miroslav, 70 let
Manová Marta, 70 let
Mrňová Jaroslava, 65 let
Komínková Marta, 65 let

Janušková Anna, 65 let
Lavický Josef, 65 let
Knotek František, 60 let
Svoboda Stanislav, 60 let 
Kašparová Jana, 60 let
Holubová Alena, 60 let

V roce 2022 nás bohužel opustila
Marie Mrňová, 28. října 2022 ve věku 92 let

a Zoe Svobodová, říjen (rodiče Zoinky nesouhlasili se zveřejněním fotografie)
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Číměř pomáhá – a obdarovaní nám děkují
I letos naše obec přispěla na projekty, které podle nás mají smysl. Bylo to:

20 000 korun  
Římskokatolické farnosti  
Střížov – Číměř
Na výrobu nových dřevěných 
dubových lavic do kostela 
ve Střížově.
„Velice moc a moc děkuji za finanční 
podporu, které si nesmírně vážím. 
S přáním všeho dobra 

P. PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz  
O. Praem., Th.D.“

75 000 korun městysi Vladislav
Na vybavení ordinace ve Vladislavi 
pro nového pana doktora.
„Velice si vážíme vaší finanční podpory. 
Do Číměře přejeme vše dobré. 

Vedení městyse Vladislav“

5000 korun paní Petře Santlerové
Na vydání knížky pro malé čtenáře – 
Vikyho vodnické prázdniny.
„Děkuji obci nejen za finanční podporu 
při vydání knížky o místních vodnících 
Bedřichovi a Rudolfovi. Děkuji jí 
i za úžasné zážitky, které zde já 
i mé děti prožíváme. Doufám, že si 
vodnický svět užijí nejen děti, ale i jejich 
rodiče, prarodiče a všichni z Číměře, 
a zavzpomínají tak na své kouzelné 
dětství spojené s obcí a rybníkem 
Válov.“

Petra Santlerová (roz. Čechová)

5000 korun Nemocnici Třebíč 
Na vybavení nových operačních sálů.
„Vážená paní starostko, dovolte mi 
jménem Nemocnice Třebíč, příspěvkové 
organizace, poděkovat Vám za finanční 
dar, který Vaše obec věnovala naší 
nemocnici. 
Přeji Vám mnoho úspěchů a radosti 
z Vaší práce.“

S přátelským pozdravem  
Ing. Eva Tomášová, ředitelka  

20 000 korun  
Oblastní charitě Třebíč
Na zajištění sociálních,  
zdravotních a návazných služeb.
„Velice si vážíme Vaší podpory 
Oblastní charity Třebíč, kterou jste 
projevili zaslanou darovací smlouvou 
s podporou ve výši 20.000Kč. Vaše gesto 
je pro nás oceněním naší práce a také 
závazkem vždy být k dispozici Vašim 
potřebným občanům. Moc prosím, 
vyřiďte poděkování všem členům 
zastupitelstva i občanům Číměře.“

Mgr. Petr Jašek, MBA,  
ředitel Oblastní charity Třebíč
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Investice v roce 2022 
Splatili jsme:

 333 336 Kč splátka v letošním roce na koupi areálu ZD

 700 000 Kč splátka splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě novostaveb  
– zbývá uhradit 587 897 Kč 

 100 000 Kč splátka splaškové kanalizace  

A investovali jsme do (uvádíme pouze větší akce):
 169 400 Kč projekční práce nové místní komunikace Obytná lokalita „Pod Suškou II“ Číměř

 56 058 Kč nová fasáda dílny v ZD (klempířské prvky, omítka, barvy…)

 578 066 Kč spoluúčast na opravě rybníka Kačeňák

 944 308 Kč spoluúčast na vybudování víceúčelového hřiště

 544 000 Kč projekční práce „Dětská skupina Číměř“

 194 656 Kč vybudování nové kuchyňky  
(včetně stavebních úprav, nové elektroinstalace, instalatérské práce)

 81 821 Kč spoluúčast výsadba zeleně v lokalitě novostaveb

 131 998 Kč spoluúčast rider Husqvarna

Jaké jsme letos získali dotace? 
 127 000 Kč Program obnovy Vysočiny 2022 – nákup sekačky rider Husqvarna

 56 000 Kč Energoregion 2020 – nákup sekačky rider Husqvarna

 66 000 Kč Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), oddělení péče o přírodu a krajinu 
–  obnova pastvin ve Válově

 6 000 Kč Horácko - ekologický mikroregion – příspěvek na čištění břehů Dalešické přehrady

 200 000 Kč Kraj Vysočina – příspěvek na spoluúčast na výstavbu víceúčelového hřiště

 600 000 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj – zasíťování 4 RD – Pod Suškou II.

 150 000 Kč Nadace ČEZ – příspěvek na výsadbu zeleně v lokalitě novostaveb 

 131 700 Kč Kraj Vysočina – projekční práce - oprava rybníku Kačeňák 

A co nás čeká v příštím roce?
 • Vybudování splaškové kanalizace a vodovodu ke 4 budoucím RD Pod Suškou II. 

– realizace jaro – podzim 2023

 • Vybudování části místní komunikace k nové trafostanici v areálu ZD  
– realizace léto - podzim 2023

 • Prodloužení a zatrubnění dešťové kanalizace na Poustkách – podzim 2023
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Obecní úřad má novou kuchyňku
V předešlém Číměřském zpravo-
daji jsem vás informovala o tom, 
že jsme se pustili do vybudování 
prostor pro novou kuchyňku, která 
nám na obecním úřadě moc chyběla. 
V únoru letošního roku jsme dokon-
čili stavební úpravy a nainstalovali 
kuchyňskou linku. 

Na tomto místě bych chtěla po-
děkovat pánům Josefu Lavickému 
a Pavlu Kaboňkovi, kteří zde odvedli 
opravdu velký kus práce. A to nejen 
samotnou demolicí, odvážením suti, 
hloubením podlahy, ale také betoná-
ží. Zejména hloubení podlahy bylo 
náročné, protože kvůli novým odpa-

dům bylo nutné odkopat půl-
druhého metru země. Oba 
zde strávili nespočet hodin, 
ale vše zvládali s úsměvem. 
Měli před sebou cíl, kterého 
svou vytrvalostí a odhodla-
ností docílili.

Instalatérské práce pro-
vedl pan Jakub Voneš, vy-
betonování nové podlahy 
provedl pan Tomáš Kedroň, 
kuchyňskou linku vyrobil a namon-
toval také náš občan, pan Zbyněk 
Dolák. Já kromě úklidu provedla vý-
malbu a položila zátěžový koberec.
Mnozí z vás jste se přišli na novou 

kuchyňku podívat. A většina ne-
skrývala překvapení, jaké z tohoto 
dříve nevzhledného prostoru vznik-
lo pěkné zázemí.

Číměřští zastupitelé mládnou
První ustavující zastupitelstvo obce 
Číměř proběhlo v pátek 21. října 
2022 v 17 hodin. Na tomto zasedá-
ní byla jednohlasně zvolena sta-
rostkou obce paní Lenka Hůlková, 
místostarostkou obce taktéž jed-
nohlasně byla zvolena paní Zuzana 
Česneková. Jiné protinávrhy neby-
ly navrženy. Ostatními zastupiteli 
jsou paní Bc. Kateřina Čonková, paní 
Zdeňka Doláková a pan Tomáš Krát-
ký. Náhradníkem je pan Ing. Ludvík 
Pavlík.
Oproti předchozím rokům má za-
stupitelstvo pět členů, dříve mělo 
sedm zastupitelů. Je poměrně těžké 
najít šikovné obyvatele, kteří chtějí 
po večerech a ve svém volném čase 
vykonávat práci pro obec. Proto 
jsme se na sklonku minulého voleb-
ního období dohodli, že počet členů 
zastupitelstva pro nadcházející čty-
ři léta snížíme na pět – což je mini-
mální počet k tomu, aby obec mohla 
fungovat.
Jak starostka, tak místostarostka 
vykonávají své funkce coby neuvol-
něné, tedy souběžně se svým běž-

ným zaměstnáním. Pro obec to zna-
mená velkou úsporu financí. 
Datum, kdy se ustavující zastupi-
telstvo konalo, je zajímavé z toho 
důvodu, že tento den to bylo na den 
přesně deset let, co byla starostkou 
Číměře poprvé zvolena Lenka Hůl-
ková.

Zastupitelstvo v Číměři mládne. 
V období 1994 až 1998 byl věkový 
průměr zastupitelů 44,4 let. Poté se 
dvanáct let držel na zhruba 41 roku, 

načež v období 2010 až 2014 násle-
doval velký skluz na 34,2 let. O čtyři 
roky později to bylo přesně o čtyři 
léta více, v minulém volebním ob-
dobí pak věkový průměr činil 41,4 
roků. V tomto volebním období se 
věk zastupitelů opět snížil na 36,6 
let.

Zastupitelé zleva: Tomáš Krátký, 
Zdeňka Doláková, Lenka Hůlková,  
Zuzana Česneková, Kateřina Čonková.
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Mladí stavebníci mají ve svém okolí novou zeleň
Aby se našim mladým stavebníkům ještě lépe bydle-
lo v ještě hezčím prostředí, vysadili jsme v okolí jejich 
domů novou zeleň. Na ni jsme získali dotaci z OPŽP 
ve výši  347 732 korun, současně se nám podařilo zís-
kat dotaci na tuto akci i od Nadace ČEZ, a to v nejvyšší 
možné výši 150 tisíc korun. Zakázku pro nás provedla 
společnost Ekostavby Brno. Celkem jsme v této lokali-
tě vysadili 31 stromů, 40 metrů habrového plotu a 586 
trvalek.  Prozatím se všechny stromy ujaly, a tak si moc 
přejeme, aby tomu bylo i nadále. 

Teď se už jen těšíme, až se zde stromy, trvalky, živý plot 
a tráva zazelenají a přispějí ke zkrášlení naší obce, ob-
zvláště této nové lokality. 
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Máme dalšího pomocníka
Mnozí z vás jste již měli možnost jej vidět. Řeč je o našem 
novém motorovém pomocníkovi,  rideru od Husqvarny 
RC320 TS AWD. Oproti klasickému sekacímu traktůrku 
má tento stroj hned několik výhod. 

Výkonný a všestranný rider je s náhonem na všech-
na kola. Kloubové řízení s posilovačem umožňuje snad-

né zatáčení a vynikající manévrovatelnost. Dokáže se 
otočit téměř na jednom místě, takže je ideální na ob-
sekávání kolem stromů, sloupů, obrubníků apod. Po-
hon všech kol zajišťuje skvělý výkon a snadno zvládne 

nerovný svažitější terén. Sběrací sys-
tém, který zamezuje ucpání, přesouvá 
posečenou trávu z vpředu umístěného 
žacího ústrojí přímo do sběrného koše 
pomocí šneku. Tráva se ve sběrném koši 
automaticky zhutňuje, tím se významně 
zvyšuje jeho kapacita a prodlužují inter-
valy pro vysypávání koše, takže zvlád-
neme posekat větší plochu za kratší čas. 
Samotné vysypávání koše je automatic-
ké, stačí zmáčknout jedno tlačítko, což 
přináší další velké usnadnění a zrychle-
ní. 
Na tohoto pomocníka jsme získali do-
taci z Programu obnovy venkova Vyso-
činy od Kraje Vysočina ve výši 127 tisíc 
korun a z Energoregionu 2020 dotaci 

ve výši 56 tisíc korun. Naše spoluúčast byla 131 998 ko-
run.

Vyhráli jsme!
Druhý květnový den začala facebooková soutěž o „Evropský projekt 2022“, do níž mohly obce a města ČR při-
hlásit svoje projekty, které uskutečnily díky dotacím z evropských peněz. Ani v této soutěži jsme nechyběli, byť 
jsme v ní byli nejmenší soutěžící obcí – tím jsme se ale nenechali nijak odradit. Toto zápolení bylo totiž spravedlivé 
v tom, že se konečné hlasy přepočítávaly na počet obyvatel. Obrazně řečeno, David s Goliášem měli stejné podmín-
ky a jsou rovnocennými soupeři.

Do soutěže jsme přihlásili jeden z našich nejmenších projektů, a to lesní herní prvky. Cílem bylo získat na face-
booku co nejvíce lajků – což se povedlo i díky vašim hlasům a zapojení vašich známých. Vaše soutěživost se nám 
vyplatila. Ve velké konkurenci 22 přihlášených projektů ten náš vyhrál.

První cena od Evropské komise byla 75 tisíc korun, druhá cena činila 50 tisíc a třetí pak 25 tisíc korun – vždy 
na pořádání obecní slavnosti. Naše vítězství se nám časově bezvadně prolnulo se slavnostním otevřením naše-
ho nového víceúčelového hřiště. Za vyhrané penízky jsme tedy mohli zaplatit doprovodný program, jako byl pan 
Švancara a jeho tým, hudební doprovod Karel Gott revival, pana fotografa, malování na obličej, drobné občerstvení 
apod. 

Díky tomu, že jsme v této akci opět táhli za jeden provaz, získali jsme všichni – a mohli si tak užít sousedskou 
slavnost plnou zábavy, dobrého jídla a pití.

Z uvedeného je patrné, že jsme vyhráli s obrovským náskokem:

1. Místo Obec Číměř – lesní herní prvky – 365 bodů
2. Místo Nišovice – chodník do Volyně – 58 bodů 
3. Bratčice – hospodaření se srážkovými vodami na návsi – 26 bodů  
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Kačeňák září novotou
V dubnu loňského roku jsme provedli výběrové řízení 
na zhotovitele na opravu nádrže Kačeňák. Smlouvu s ví-
těznou společností jsme podepsali v červenci loňského 
roku. Naštěstí to bylo v době, kdy ceny stavebních ma-
teriálů byly ještě v „normálu“ a kdy jsme o tom, co nás 
čeká v příštích měsících a i v letošním roce, neměli potu-

chy. Jsme rádi, že i tuto zakázku jsme vysoutěžili a uza-
vřeli ještě za tehdy „normálních“ cen, protože nyní by 
byla o dobrý půlmilion dražší.

Počasí nám umožnilo zahájit plánované práce již 
v únoru. Bohužel, počáteční nadšení vystřídalo rozča-
rování. Na Kačeňáku pracovala externí skupina pra-

covníků z Třince, jejichž dovednosti a schopnosti 
neodpovídaly běžným standardům. Zastavila jsem 
tedy stavbu a s pracovníky se rozloučila. Nepřála 
jsem si, aby s pracemi v tomto obsazení pokračova-
li. Poté jsme asi dva měsíce čekali, než se realizační 
společnosti Kavyl uvolní její schopní pracovníci, 
kteří by na stavbu mohli navázat. 

K dokončení opravy nádrže došlo koncem říj-
na. Nyní máme již vše papírově vyřízené, čekáme 
pouze na závěrečnou zprávu z ministerstva země-
dělství. 

Nádrž je opravdu velmi dobře opravená, což 
dokládá i zpětná vazba od vás, obyvatel Čímě-
ře, ale také od mimočíměřských. Největší chválu 
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sklízí kamenná zeď. Trochu 
nám k nové podobě Kačeňáku 
neladí svodidla, ta jsou však 
majetkem Správy údržby sil-
nic. Přesto je patrné, že jsme 
na opravu nádrže beze zbytku 
využili poskytnutou dotaci.

Nyní je průjezd obcí oprav-
du ukázkový, kromě Kačeňáku 
zde září novotou také pěkný 
autobusový záliv, nový parčík 
a prostranství před obecním 
úřadem. A bude-li to možné, 
pan Štveráček nám pro Kače-
ňák vyřeže dalšího vodníka. 

Nyní nezbývá než si přát, 
aby se nádrž co nejdříve napus-
tila vodou a aby ji děti v přípa-
dě mrazů mohly využít k brus-
lení a zimním radovánkám.

Ke Kačeňáku

Nabídky firem,  
které se zúčastnily výběrového řízení:
Kavyl, spol. s r.o. 1 925 066,00 Kč  
(vítězná firma)
AQUEKO, spol. s r.o. 1 960 321,00 Kč
Agromeli spol. s r.o. 2 093 326,60 Kč

Projekt Revitalizace rybníka Kačeňák 
podpořil také Kraj Vysočina, a to částkou 
131 700 korun na projekční přípravu, mi-
nisterstvo zemědělství pak dotací ve výši 
1 347 000 korun, naše spoluúčast tedy byla 
578 066 korun.

Rybník naši předci vybudovali v roce 1931. Rekon-
strukcí prošel na jaře roku 1989. Po 33 letech se tedy 
dočkal dalšího vylepšení.

Z dobových fotografií je patrné, za jakých podmínek 
naši tátové a dědové pracovali a s jakou technikou si 
museli vystačit. Všem, kteří tehdy svůj čas věnovali této 
bohulibé činnosti, patří i po tolika letech obdiv a naše 
velké poděkování.
Na rekonstrukci Kačeňáku bylo spotřebováno:
Beton: 97 m³
Kámen: 68 t
Plocha nádrže při Mz: 400 m²
Objem nádrže při Mz: 480 m3

Mz – hladina stálého nadržení

 Projekt: 

je financován Evropskou unií – financován  v rámci programu 
Ministerstva zemědělství, 2021-2022,  
výše dotace : 1 347 000, vl. zdroje : 578 066,63,- 
Obec Číměř, 675 01 Číměř 50 
 Cílem projektu je revitalizace nádrže na okraji obce. Dojde ke snížení a zpomalení povrchového 
odtoku vod. Dojde ke zvýšení funkce retenční a krajinotvorné. 

Revitalizace nádrže Kačeňák 
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Dílna v zemědělském družstvu má nový kabát
Dřív bývala na kraji obce, nyní se však kolem ní chodí 
do naší nové zástavby – a tak je jasné, že bývalá dílna ze-
mědělského družstva musí pěkně vypadat. Prošla pro-
to omlazovací kúrou, během které 20. srpna zde devět 
místních ochotných mužů zápolilo s její letitou omítkou. 
Jednalo se o velkou plochu, pánové pracovali od devíti 
do čtrnácti hodin, skončili zaprášení jako mlynáři a ruce 
vyklepané od elektrických kladiv necítili ještě druhý 
den. Za takové pracovní nasazení si jistě zaslouží pořád-
né poděkování. A to jmenovité: Ondřej a Jakub Pavlíkovi, 
pan Milan Hamerník, Matěj a Petr Hůlkovi, pan Kamil 
Fedor, pan Jiří Pavlík, pan Pavel Kaboněk a pan Josef La-
vický. 

Hlavním tahounem 
omítání pak byl pan Mi-
roslav Man. Panu Ma-
novi pomohl i pan Kája 
Šťáva, pomoc jim nabídl 
jeden den i pan Tomáš 
Kedroň. K ruce zední-
kům byli opět pánové 
Lavický a Kaboněk. Mí-
chali maltu, starali se 
o dostatek vod, materi-
álu, zvedali pana Mana 

na vysokozdvižném vozíku, aby šlo omítání pánům zed-
níkům, jak se říká pěkně od ruky.

Dalším krokem pak bylo nastříkání nové fasády. To 
provedl, stejně jako v loňském roce, kdy zde nastříkal 
dvojgaráž, pan Vlček ze společnosti Renovastav, kte-
rá má dílnu od nás pronajatou. Panu Vlčkovi byli opět 
nápomocni pánové Lavický a Kaboněk. Ti poté natřeli 
okna, dveře a vrata.

Původně jsme plánovali, že necháme staré svody 
a žlaby, a pouze je poupravíme, aby neprotékaly, ale zjis-
tili jsme, že jsou špatně vyspádované, stojí v nich voda, 
jsou prorezivělé a také je v nich spousta bláta. Nakonec 
jsme se proto rozhodli nainstalovat žlaby a svody nové. 
Tyto klempířské práce, včetně umístění venkovních pa-
rapetů, provedl pan Ivan Čonka. Všem, kteří se na no-
vém kabátě dílny podíleli, tímto ještě jednou velice dě-
kujeme. 
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Víceúčelové hřiště jsme otevřeli opravdu velkolepě
Asi už všichni jste nějakým způsobem využili víceúčelo-
vé hřiště. Velmi nám v Číměři zkvalitnilo život. Lze říct, 
že se jeho vybudováním blížíme ke standardům v mno-
hem větších obcích. Otevřeli jsme ho 6. července, a pro-
tože jsme na oslavy mohli využít výhru z evropského 
projektu, pojali jsme jeho uvedení do provozu opravdu 
velkolepě.

Rozhodli jsme se pro fotbalové utkání s někdejším 
hráčem Petrem Švancarou a jeho týmem s bývalými, 
ale stále zářícími hvězdami Zbrojovky. O našem nápadu 
jsme informovali naše mladé kluky, jestli jsou pro a jest-
li si rádi zahrají s tímto týmem. Kluci souhlasili, byť 
neskrývali obavy, jak zápas zvládnou. Aby do utkání šli 
s odvahou, pořídili jsme jim nové fotbalové dresy.   >>>

Projekt 
„Víceúčelové hřiště Číměř“ 

byl realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj. 
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Ty použili nejenom na tomto slavnostním otevření, 
ale i na zápase, který se uskutečnil na konci léta, a vyu-
žívat je budou i nadále.

Celé slavnostní odpoledne profesionálně moderoval 
pan Drahoslav Menčík známý třeba z Hitrádia Vysoči-
na. Pásku společně se mnou přestřihávala i paní Sylvie 
Příborská z podniku RENOVASTAV s.r.o., který hřiště 
vybudoval. Doplnily nás i číměřské děti, které se fotba-
lu věnují závodně – Vendulka Mácová, Kristýnka Slabá, 
Honzík Topil a z dospělých hráčů Michal Nevoral ml. 
a Šimon Slabý.

Fotbalový zápas trval 2 x 20 minut. Samotný pan 
Švancara nehrál, celé utkání však velice vtipně a poho-
tově komentoval. Zápas skončil kontumačně 3 : 3. Ten-

to sportovní svátek byl zážitkem nejen pro naše hráče, 
ale také pro nás diváky. Po jeho skončení pan Švancara 
a David Česnek nové hřiště pokřtili šampaňským.

Dalším tahounem tohoto slavnostního odpoledne 
bylo hudební vystoupení Karel Gott revival. Dvojníka 
„božského Káji“ si přišlo poslechnout nejen hodně vás, 
místních, ale také mnoho cizích lidí. Pro děti bylo při-
pravené malování na obličej a také zkušební trénink 
s fotbalovým klubem FŠ Třebíč. Jeho trenéři měli pro 
děti připravené soutěže, slalomy a různé dovednostní 
disciplíny.

K takovéto slavnosti patří i dobré jídlo a pití. O vý-
borné pečené selátko se postarali naši šikovní pánové, 
sourozenci Michal a Josef Nevoralovi. Masíčko se všech-
no snědlo, fronta na ně byla pořád a zájem neustával. 
Kromě selátka jsme měli i výborné pečené maso na ze-
lenině, hamburgery, palačinky s marmeládou či nutelou. 

Abychom měli tento slavnostní okamžik zachycen 
i pro budoucí generace, poprosili jsme našeho osvědče-
ného dvorního fotografa pana Jakuba Mertla, video pro 
nás natočil Jakub Nahodil, taktéž z Třebíče. 

Pan Švancara později na naši obec adresoval jen sa-
mou chválu. Vzkázal nám, že se mu u nás moc líbilo a že 
byl celý jeho tým překvapen, že tak malá vesnice má tak 
pěkné hřiště, milé obyvatele a spoustu dobrého jídla. 
Zároveň navrhl, ať v příštím roce opět něco zorganizu-
jeme, že za námi zase velice rádi přijedou. 
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Ještě jednou děkuji všem z vás, kteří jste se na orga-
nizaci tohoto odpoledne a na samotné obsluze (v šenku) 
podíleli. Taktéž děkuji vám, kteří jste si tento den nene-
chali ujít, a přišli jste si slavnost společně s námi užít. 

Něco málo k hřišti:
Je rozměru 16 x 34 m, povrch hrací plochy tvoří vodo-
propustný polyuretanový povrch EP. Nalajnované je 
na různé druhy sportů, a to nohejbal, volejbal, tenis, há-
zenou, malý fotbal, florbal a streetball. Nově jsme také 
pořídili na hřiště lavičku, která slouží jako odkláda-
cí plocha pro pozinkované sloupky na tenis a volejbal, 
včetně možnosti uschování sítí. Na lavičku se dá sed-
nout, nyní je uložená v obecním skladu, na jaře ji na hři-
ště umístíme a začne nám všem sloužit.

V rámci našich finančních možností jsme před více-
účelovým hřištěm vybudovali záhon, který jsme osázeli 

okrasnými travami a ohraničili dřevěnými kůly. Taktéž 
jsme ještě vybudovali chodník – vstup k hřišti, nejen 
aby okolí pěkně vypadalo, ale aby hráči mohli vystoupit 
na hrací plochu čistou a suchou botou. 

Nabídky firem, které se zúčastnily výběrového řízení:
RENOVASTAV, spol. s r.o. 3 066 591 Kč
(vítězná firma)
SWIETELSKI stavební s.r.o. 3 508 056 Kč 
JM Demicarr s r.o. 3 636 471 Kč

Výstavbu víceúčelového hřiště podpořil také Kraj Vyso-
čina, a to částkou 200 000 korun, což je nejvyšší možná 
dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj nám poskytlo 
dotaci ve výši 1 922 283 korun, naše spoluúčast tedy 
byla 944 308 korun.
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Rok jsme už počtvrté zahájili 
novoročním ohňostrojem

Už počtvrté jsme pořádali Novoroční ohňostroj. Tato akce, jak je z je-
jího názvu patrné, byla první v tomto roce, kdy jsme se společně 
sešli. Přišli jste se na něj podívat nejen vy místní, ale i lidé z okolních 
obcí. Příště se na Nový rok sejdeme opět – těšíme se tedy na vás  
1. ledna 2023 v 17 hodin.

Tři králové letos vybrali nejvíce peněz  
v historii Číměře

Letošní Tříkrálová sbírka se v Číměři konala v sobotu 
8. ledna. Tentokrát se koledníci sešli v novém složení – 
do Kašpara a Melichara se vtělily Viktorka Mácová s Ka-
čenkou Boučkovou, tím „černým vzadu“, Baltazarem, se 
stal Ondrášek Pavlík. Této trojici jste přispěli rekordní 
částkou, a to konkrétně 12 070 korunami. 
V sousedních obcích občané darovali tyto částky: 
Slavičky 5460 korun, Okrašovice 3468 korun, Pozďát-
ky 3375 korun, Střížov 2064 korun. Děkujeme dětem, 
že zazvonily u všech dveří, i když bylo mrazivé počasí, 
a podílely se na největší charitativní sbírce u nás.

Sbírka potravin pomohla lidem v nouzi
V prosinci loňského roku jste měli možnost zapojit se do sbírky potravin a pomoci tak lidem v nouzi, především 
seniorům, rodinám s dětmi a matkám samoživitelkám, pro které se současná ekonomická situace loni zhoršila. 
Tentokrát jste darovali celkem 270 kilogramů potravin a drogerie. Všem, kteří jste potraviny a drogerii darovali, 
děkuji a připojuji poděkování z Potravinové banky Vysočiny.

Dobrý den,

chtěla bych vám poděkovat za potravinovou 
pomoc, kterou jste nám přivezli do Potravino-
vé banky Vysočiny. Celkem se jedná o 270 kg 
potravin a drogerie. Potraviny roztřídíme 
a budeme dále přerozdělovat mezi sociálně 
slabé spoluobčany. Budou to převážně matky 
samoživitelky a senioři.

Ještě jednou děkuji za celou Potravinovou 
banku Vysočina a přeji vám všem v novém 
roce hodně zdraví a ať se vám daří.

S pozdravem
Eva Šilhanová
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Kurz základů šití 
z korálků

Stejně jako loni, tak i letos paní Eva Prachařová pro 
naše slečny a dámy uspořádala kurz základy šití 
z korálků. Sešly se v sobotu 5. února 2022 v zase-
dací místnosti obecního úřadu. Tentokrát se učily 
jednu ze základních korálkovacích technik – plochý 
herringbone steh. Vyrobily si tak působivý náhr-
delník ze dvou druhů japonského rokajlu. 

Paní Eva je velice trpělivá, tvůrčí, inspirativní. 
Její obdivuhodné výrobky můžete sledovat na jejím  
fb Eva Prachařová – CzechBeadwork. 

Cestovatelské putování 
„Dagestán proti terorismu a extremismu“

Po delší odmlce jsme mohli v našem Společenském centru přivítat dobrodruha a cestovatele pana Jindřicha Buďu 
z Vladislavi a jeho přítelkyni Vlaďku Paterovou. Tentokrát nás cestovatelé svým vyprávěním zavedli do Dagestánu. 
Nechme je nyní vyprávět:
„Po naší první návštěvě Ázerbájdžánu, země pod Kavkazem a u Kaspického moře, kam nejezdí cestovky, padlo rozhodnu-
tí podívat se do sousedního Dagestánu – země, kam nejezdí vůbec nikdo. Proč? Spousta lidí se nás  ptala: „A kde to vlastně 
přesně je?“ I my jsme se ptali: „Říkají nám v médiích pravdu? Islámský stát byl poražený, bojovníci IS se vrací do svých rod-
ných zemí, tedy i do Dagestánu.“ Nacházeli jsme jen negativní zprávy – v jakém místě vybuchla bomba, kolik je mrtvých, kde 
koho přepadli a kolik lidí zavraždili. „Chtělo by to přesvědčit se na vlastní oči, jaká je realita v této ruské zemi,“ říkali jsme 
si (a pro jistotu převedli peníze na spořící účty…). Ne, nejsme žádní dobrodruzi, kteří vyhledávají adrenalin v nebezpečí. 
Společně jsme tak navštívili prosluněnou zemi pod vysokými kavkazskými horami, dagestánské památky vypovídající 
o bohaté historii této země, úchvatnou krajinu nedotčenou turistickým ruchem s velice příjemnými a přátelskými lidmi. 
Zavedli nás do Derbentu u Kaspického moře, do hlavního města Machačkaly, opuštěné vesnice Gra v kavkazských horách 
i do nejvýše položené vesnice v Evropě – ázerbájdžánského Xinaliqu, nebo do kavkazského městečka Akhti.  Příhody ze 
setkání s dagestánskými obyvateli nás přesvědčily, že se jedná o jeden z nejpohostinnějších národů.

Čisté břehy už po deváté
Již devátým rokem jsme se zapojili do akce „Čištění břehů Dalešické přehrady“.

Dobrovolníci v sobotu 26. března dopoledne prošli úsek mezi Čermákovým a Jirkasovým mlýnem, Halířkou 
a Číměřským potokem. Délka celé trasy činila zhruba 3,8 kilometru, na kterých posbírali odpadky. 

Zejména se jednalo o plechovky od piva a PET láhve či igelitové tašky, bo-
hužel jako vždy při podobných akcích ani tentokrát nechyběla pneumatika.
Tohoto letošního ročníku se bohužel zúčastnil malý počet číměřských dob-
rovolníků – z toho členů Sboru dobrovolných hasičů Číměř, kteří pro tuto 
akci dostávali přes Nadaci ČEZ příspěvek ve výši 6000 korun, pouze tři. O to 
větší si všichni příchozí zaslouží poděkování, protože své okolí opět zbavili 
nepořádku, který po sobě zanechali nezodpovědní výletníci. Je potěšitelné, 
že se akce letos zúčastnily i dvě Ukrajinky, které v naší obci nalezly azyl před 
válkou.
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Mezinárodní den žen

Tuto básničku o číměřských ženách složil pan učitel 
Emanuel Míšek a spolu s další jeho vtipnou poezií ji 
zarecitovaly naše děti číměřským slečnám a dámám 
v pátek 4. března. Naši recitátoři Ondřej Pavlík, Lau-
rinka Kondeková, Terezka Mácová, Natálka Novotná 
a Kájík Dolák si vysloužili spoustu pochval a potles-
ku, stejně jako kouzelník, trapnomág, břichomluvec 
a komik Richard Nedvěd. Ten byl spolu s panem foto-
grafem Jakubem Mertlem a panem zvukařem Micha-
lem Nevoralem starším jediným mužem, který měl 
na toto slavnostní páteční odpoledne vstup povolen.

Odpoledne však MDŽ neskončil, protože se přelil 
do večera. V 19.30 hodin nám zahrál Číměřský band, 
a to nejen k poslechu, ale i tanci. Zde už pravidla zá-
kazu vstupu mužů nebyla. V kapele hrají naši pánové 
– kytara a zpěv Karel Možný, sólová kytara Petr Hůlka, 
baskytara Michal Kadrnožka a bicí Zbyněk Dolák. Všich-
ni měli na tomto slavnostním dni premiéru – vlastně se 
nedlouho předtím tak trochu hecli, že budou trénovat 
a poprvé zahrají právě našim ženám na MDŽ. A o tom, že 
se tento hec povedl, jasně mluví to, že se hrálo a tančilo 
do půl druhé do rána. Nyní již tedy víme, kdo nám může 
zahrát při různých slavnostních dnech.

Naposledy jsme MDŽ slavili v roce 2018. Delší pauza 
nám prospěla – program byl díky tomu velmi bohatý 
a vtipný. A tak nechme volný průběh tomu, kdy MDŽ 
oslavíme zase. Za rok, za dva, za tři? Už se totiž začínají 
ozývat i pánové, že by pro změnu chtěli oslavit Den otců. 
Neuděláme jim tedy radost? Znamenalo by to ale, že by 
pan učitel Míšek musel přehodit strunu své básnické 
představivosti :-)

Číměřské ženy

Být tu Honza Čenský,
řek by: to jsou ženský!
V jedné obci tolik krásy,
bílý chrup a jemné vlasy,  
hebké ruce. Co říct více? 
V Číměři jsou krasavice!
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První obecní zabijačka
Jitrnice, jelita, polévky, pečení vrabci a spousty ji-
ných dobrot. To byla naše první zabijačka, kterou 
jsme uspořádali 12. března – po dvou letech od-
kladu způsobeného koronavirem. Připravili ji naši 
šikovní muži Michal a Josef Nevoralovi, Dušan Keil, 
Karel Možný a Aleš Láník. O oheň v pařácích a do-
statek vody se po celý den staral Pavel Kaboněk, 
za výbornými smaženými řízky a pepřenkami byla 
Iveta Česneková, o obsluhu se starala Táňa Slabá, 
Zuzka Česneková, Jarka Murínová a Michaela Lání-
ková.

Počasí nám vyšlo, sice bylo celý den větrno, ale 
svítilo sluníčko. Počet návštěvníků a nakupujících 
nás velice překvapil. A už teď můžeme slíbit, že bu-
deme-li v příštím roce zabijačku opakovat, nabíd-
neme ještě větší sortiment.

Výrobky byly chuťově výborné a celou akci jste 
chválili nejen vy místní, ale i cizí lidé, kteří za námi 
přijeli. Hospoda byla v tento den otevřena, takže 
bylo plno ve výčepu i v sále. Všichni měli radost ne-
jen z vynikajících jitrniček a jelítek, ale také z toho, 
že jsme se po dvouleté dlouhé pauze mohli zase 
oficiálně sejít ve velkém počtu, bez větších hygie-
nických opatření. 

Další ročník Happy run

Charitativní běh Happy run se ve Valči 18. června běžel již posed-
mé. Letošní ročník byl věnován malému Františkovi, pro kterého se 
na této dobročinné akci vybralo neuvěřitelných 345 175 korun. 

To ale nebyl jediný důvod k radosti. Všechny nás potěšilo, že se 
na „bedně“ umístily naše dvě slečny, a to Vanesska Kazdová a Nelin-
ka Sojková. A aby toho nebylo málo, naše obec získala krásné druhé 
místo v kategorii nejpočetnější tým. 

V Číměři jsme soutěživí – co myslíte, cinkne nám příští rok zlato?
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Tradice je tradice:
mája na pouť zase povstala

Kde u nás vlastně stávala mája? Kdy jste ji 
stavěli naposledy? Proč se přestala stavět? 
Takto jsme se ptali našich starousedlíků 
a pamětníků a oni začali vzpomínat a vy-
právět. Neshodli se zcela ve všem, ale vět-
šina dotázaných odpovídala, že naposledy 
se mája u nás stavěla zhruba před padesáti 
lety. Stávala prý u hlavní silnice u Boučko-
vy stodoly. Z tradice sešlo, protože se mla-
dým prý prostě přestalo chtít…

A tak slovo dalo slovo, co kdybychom 
to zkusili znovu, vždyť na jejím vztyčení 
nic není. Ve čtvrtek 23. června v podvečer-
ních hodinách jsme šli na to. Nejdříve jsme 
na hřišti nachystali stany, lavice, stoly, 
taneční parket, šenk na pouťovou zábavu 
a poté jsme se všichni přemístili do parčíku před obec-
ní úřad. Zde již byla nachystaná mája, kterou připravili 
pan Josef Lavický a pan Pavel Kaboněk. Naše slečny, dív-
ky a paní společně s dětmi máju nazdobily krepovými 
pentlemi a na pány, kteří si pro zdar akce předtím ťu-

kli štamprdličkou, pak zbylo samotné postavení máje. 
Na to, že ji stavěli poprvé, to dopadlo parádně.

Budeme proto rádi, když se tato tradice oživí – aby 
se pentličky na máji nad Číměří třepotaly i v příštích  
letech.

Zahradu nakonec skrápěl déšť,  
nikomu to ale nevadilo

V loňském roce za námi do Společenského centra při-
jel Vlasta Zahrádka se svojí kapelou Zahrada. Již tehdy 
jsme vám slíbili, že Vlastu do Číměře pozveme znovu. 

Slovo dalo slovo a frontmen skupiny Carmen v Číměři 
zahrál opět. Tentokrát však na travnatém hřišti, v pátek 
na předpouťové zábavě, kde jsme využili nachystaného 

hřiště a také šenku.
O obsluhu šenku se postaraly naše šikovné 

členky ČČK Jana Nevoralová, Táňa Slabá, Mirka 
Nevoralová a Iveta Česneková. Zábava se vydaři-
la, i když počasí bylo celý týden všelijaké. 

Na úplně poslední sérii se spustil velký liják, 
který však neodradil naše kluky. Ti si poslední 
sérii nechtěli nechat ujít a i ve velkém slejváku 
tancovali. Byla to taková zvláštní, přitom pěkná 
tečka za letošní zábavou, kterou si právě díky 
tomuto nevšednímu závěru budeme dlouho pa-
matovat. 

Rádi bychom ji opět někdy zopakovali buď 
opět na sále, nebo znovu na hřišti.  
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Po čem ženy touží podruhé
Loni jsme v letním kině promítali komedii Po čem ženy 
touží – abychom letos při tvorbě plakátku za tento ná-
zev jen přiřadili dvojku. Byla to dobrá volba, protože 
komedie Po čem ženy touží 2 je podobně ztřeštěná jako 
první díl, což jste naznali sami častým smíchem během 
promítání.

Psycholožka Irena (Anna Polívková), odbornice 
na partnerské vztahy, prožívala nelehké období – klienti 
se nehodlali řídit jejími radami, dostala výpověď z ná-
jemní smlouvy v domě, kde ordinovala, a k tomu všemu 
ještě přistihla svého partnera in flagranti. 

Tolik k filmu, který jste ve velkém počtu zhlédli v pá-
tek 26. srpna. Počasí nám přálo, oproti loňskému roční-
ku nás tolik neotravovali komáři. Poděkování zaslouží 
ženy z místního spolku ČČK, které se opět staraly o šenk 
a usmažily výborné topinky.

V následujícím roce chceme letní kino samozřejmě 
opět uspořádat – a proto budeme rádi, když přijdete s ti-
pem na film, který bychom mohli promítat.

Vikyho vodnické prázdniny

Naší rodačce Petře Santlerové vyšla v letošním roce 
další kniha. Tentokrát v ní malé čtenáře zavedla k nám 
do Číměře, a jak název knížky napovídá, za našimi vod-
níky Rudolfem a Bedřichem. 

Velice rádi jsme tuto knížku finančně podpořili. Pře-
jeme vodníkům a Vikymu, ať se příběhy líbí, a to nejen 
malým čtenářům. 

Našim nejmenším Číměřáčkům autorka připravila 
4. srpna pěkné povídání o vodníku Bedřichovi. Sešli 
jsme se s dětmi a jejich rodiči ve Válově, kde paní Petra 
dětem vyprávěla a předčítala z knížky, děti plnily růz-

né úkoly a nakonec dostaly od naší spisovatelky drob-
né dárečky. 

O tom, že se povídání o vodnících líbilo nejen dětem, 
svědčí i tento vzkaz:

„Děkujeme, bylo to velmi příjemné odpoledne. Já 
s babi a dědou jsme se pěkně odreagovali (já teda roz-
hodně u precizního vykreslování kapra s Toníkem ) 
a děckám se líbily jak vodnické příběhy, tak dárečky, 
které dostaly. Děkujeme a přejeme hodně inspirace 
a odhodlání k dalšímu tvoření.“ 
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Jak vypadalo okolí Číměře  
v pravěku a středověku?

S třebíčskými archeology Milanem Vokáčem a Tomá-
šem Rohovským jsme se ve státní svátek 28. října vy-
dali po červené značce k Jirkasovu mlýnu a pak dál 
k Číměřskému potoku. Cestou nám pánové povídali 
o geologii, mineralogii a botanice. 

Díky nim víme, kde se pravděpodobně nalézá mís-
to zaniklé středověké osady s pracovním názvem  
Pohvizdy. 

Vyprávění těchto pánů bylo plné zajímavostí o mlý-
nu, úvozových cestách, mezích a agrárních terasách. 

Dozvěděli jsme se například, kudy před mnoha a mno-
ha lety tekla řeka Jihlava, našli jsme zajímavé kameny, 
ale také třeba kousky staré keramiky ze 17. a 18. stole-
tí. Nyní již víme co a jak máme hledat. Zajímavostí byla 
také ukázka rýžování zlata v potoce. 

Získali jsme tak spoustu nových informací o na-
šem okolí, kde žijeme, dozvěděli jsme se, jak vypadalo 
naše místo před miliony lety. Pánové Vokáč a Rohov-
ský jsou prostě špičky ve svém oboru, ještě jednou moc  
děkujeme.

Jan Rosák přijel za našimi seniory
Každý rok pro naše seniory organizujeme buď výlet 
za hranice našeho katastru, nebo krátký kulturní pro-
gram v našem Společenském centru. Loni jsme byli 
na výstavě Alfonse Muchy v Moravském Krumlově, le-
tos jsme opět zůstali u nás doma v Číměři. V sobotu 10. 
září 2022 za našimi seniory přijel nám již známý Šimon 
Pečenka, tentokrát i s oblíbeným moderátorem Janem 
Rosákem. Přijeli k nám s pořadem „Filmové střípky“. 

Pan Rosák vzpomínal nejen na své dětství, ale přede-
vším vyprávěl zajímavé a úsměvné historky z natáčení. 
Nechyběly ani pěkné známé písničky v podání Šimona 
Pečenky.

A jako každý rok i nyní je tu otázka pro vás, naši milí 
senioři. Co podnikneme příště? Těšíme se na vaše tipy 
a na to, jak si pak společný den hezky užijeme.
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Naši „kešku“ hledaly děti z celé republiky
Naše obec se letos poprvé zapojila do prázdninové sou-
těže s ČT Déčko „Spravte to To!“ I u nás v Číměři jsme 
tedy schovali schránku, ve které děti nalezly jedno 
z mnoha hesel, díky nimž pak vyluštily tajenku. Celkem 
bylo takových krabiček, kterým se říká keška, po celé 
republice uschováno dvě stě sedmdesát.

Naši kešku s číslem 258 jsme schovali k herním les-
ním prvkům. V boxíčku byl i malý papírový bloček s tuž-
kou, kam nám děti psaly vzkazy a malovaly obrázky. 
Do hledání kešky a luštění správného hesla navštívilo 
naše stanoviště v Číměři neuvěřitelných 223 malých 
luštitelů. Další děti tajenku neluštily, ale kešku objevi-
ly jen tak pro radost. Podle zápisů v bločku našly naši 
kešku i děti z Aše, Brna, Velkého Meziříčí, Vladislavi, 
Třebíče, Košíkova, Moravského Krumlova a mnoha dal-
ších míst republiky. 

V příštím roce bychom se chtěli do této akce znovu 
přihlásit. Máme již vytipované další místo, kam bychom 

kešku chtěli schovat. Tímto děkujeme Veronice Topilo-
vé, která tuto akci vymyslela a která s ČT Déčkem vše 
dojednala. Číměřské děti, které se do hry také zapojily, 
od ČT Déčka dostaly jako malou odměnu nákrčník. 

Ovečky mají nového berana
I v letošním roce jsme byli úspěš-
ní a z „Programu péče o krajinu, 
Podprogramu B pro zlepšování 
dochovaného přírodního a kra-
jinného prostředí“ nám na naše 
pastviny byla schválena dotace 
ve 100% výši, tedy 66 tisíc ko-
run. 
Ovečky jsme vyvedli na pastvu 
na jaře, konkrétně 6. května. 
Zpátky do stáje na zimu jsme 

ovečky převedli 19. listopadu. 
Letos jsme jim pořídili nového 
berana. Jelikož je mladý, ne-
cháme se přibližně v březnu 
překvapit, jestli se mu zadařilo 
rozšířit naše stádo o další. Dě-
kujeme, že jste se za ovečkami 
naučili se svými dětmi chodit, 
nosit jim pečivo, jablíčka a mrk-
vičky. Je vidět, že jsou již součás-
tí naší 234členné velké rodiny.

Oddíl stolního tenisu Číměř
Oddíl stolního tenisu Číměř hraje stále s jedním týmem 
regionální přebor druhé třídy. Na letošní sezónu jsme 
posílili tým o dva nové hráče - Jiřího Žáka z Dolních Vi-
lémovic a Patrika Klusáčka z Oslavice.

Zatím se nacházíme v horní části tabulky. Pokud Vás 
zajímá, jak se nám průběžně daří, můžete naše výsledky 
sledovat na www.stis.ping-pong.cz.

Rád bych poděkoval za finanční příspěvek na poříze-
ní nových dresů obci Číměř a také firmám - NUKLEON, 
Okna&Company, DACARS a POTISK Palát.

Zveme Vás na tradiční Vánoční turnaj, který se bude 
konat 30. 12. 2022.

Všem přeji krásné prožití svátků vánočních a šťast-
ný nový rok 2023.

Dušan Murín ml. 
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Číměřští prvňáčci dorovnali rekord

O tom, že Číměř má o budoucnost posta-
ráno, svědčí počet zdejších dětí, které le-
tos nastoupily do první třídy. Celkem jich 
1. září do školních lavic zamířilo sedm. 
Dorovnaly tak rekord z roku 1959, kdy 
do školních škamen usedli Miroslav Man, 
Josef Pavlík, Václav Komínek, Karel Syrový, 
Marie Mrňová, Kristýna Lavická a Miluše 
Slavíková.

Letošními prvňáčky jsou Magdalénka 
Mrňová, Natálka Novotná, Kateřinka Pav-
líková, Toníček a Honzík Prachařovi, Tade-
ášek Čonka a Honzík Topil.

Magdičce, Natálce, Katušce, Toníčkovi, 
Tadeáškovi a oběma Honzíkům přejeme, 
aby se jim v novém prostředí líbilo, aby 
si tam našli spoustu kamarádů, aby na ně 
paní učitelky byly hodné a aby rodičům 
domů, do své krásné Číměře, nosili jen 
samé jedničky. A hlavně, aby tato šťastná 
sedmička byla sama se sebou spokojená. 
Hodně štěstí, naši milí prvňáčci. Zmínění prvňáčci v roce 1963.
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K zelené stuze nám přibyla bílá

Po tříleté pauze jsme přihlásili naši obec do soutěže Ves-
nice roku 2022 (jednalo se o krajské kolo, do kterého se 
letos přihlásilo 15 obcí). Naši obec desetičlenná hodno-
tící komise navštívila v úterý v odpoledních hodinách. 
Rozhodli jsme se, že hodnotitele po obci opět provedou 
naše šikovné děti a seznámí je s historií obce, součas-
ností, ukáží jim naši práci posledních let a také se zmíní 
o našich chystaných plánech. 

Naše obec díky našim šikovným dětem obdržela 
BÍLOU STUHU. Komise chválila jejich bezprostřednost, 
vědomosti o obci, z prezentací dětí prý byl znát zájem 
našich nejmladších o vesnici. 
„Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do ži-
vota obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkov-
skou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy 

mladé generace místními spolky, práce s dětmi 
v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volné-
ho času. 
Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí 
a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigene-
rační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré pří-
klady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.“
Slavnostní vyhlášení a předání cen v soutěži Vesnice 
roku 2022 se konalo 5. srpna ve vítězné obci Třeštice 
na Jihlavsku. Kromě Bílé stuhy jsme od Kraje Vysoči-
na obdrželi finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun 
a od ministerstva pro místní rozvoj 600 tisíc korun. 
Ty dostaneme z ministerstva formou dotace – ta ale 

ještě není vypsaná. Stane se tak koncem roku, takže 
o jejich využití vás budeme informovat později.
Ocenění si moc vážíme, myslíme, že si je v Číměři 
opravdu zasloužíme. 
Děkujeme všem z vás, kteří se s námi podílíte na vytvá-
ření pozitivní energie a nálady a také rozvoji a údržbě 
naší obce. 
Bílou stuhou jsme si dodali kuráže. Víme, že se máme čím 
pochlubit, a tak se do této soutěže přihlásíme i v příštím 
roce. Tentokrát bychom vás však chtěli poprosit, abyste 
se do prezentace naší vesnice zapojili i vy, naši spoluo-
bčané. Již nyní vymýšlíme a připravujeme scénář. Jak-
mile budeme mít připraveno, dovolíme se na vás obrátit 
s prosbou, abyste byli připravení – a pak se dozvíte, jaký 
vás čeká úkol. Nebojte se, nebude to nic složitého.

Exkurze do pivovaru Starobrno  
jako poděkování za pomoc v obci

Jako poděkování těm, kteří dlouhodobě pomáhají s pra-
cemi v obci, jsme opět uspořádali exkurzi do starobr-
něnského pivovaru. Vypravili jsme se tam 23. listopadu 
a provázel nás jím pan Svatopluk Vrzala, kterého větši-
na z vás asi zná z našich pivních olympijských her a dří-
vějších exkurzí tohoto pivovaru.

Kromě samotné exkurze a prohlídky výrobního zá-
vodu nás čekala také ochutnávka piva a různých variant 
jeho čepování. Velice zajímavé byly informace o nešva-
rech, které některé hostince dělají – jako je třeba špat-
né skladování piva, nedůsledné čištění pivních trubek 
či skla, špatné prostředí. To vše má vliv na kvalitu piva 
a jeho chuť.

Exkurze byla opravdu poučná. 
Jsem ráda, že jsme tímto výletem mohli poděkovat 

těm z vás, kteří pravidelně nezištně a ve svém volném 
čase pomáhají s údržbou obce a kteří nikdy neodmítají 
pomoc či řešení nějakého problému. Číměř je obec nás 
všech, 225 občanů. Jakákoli pomoc je proto vítaná ne-
jen z toho důvodu, že jí lze ušetřit značné finanční pro-
středky, které bychom jinak museli věnovat na služby 
specializovaných firem – ale také proto, že pomoc obci 
znamená sounáležitost mezi námi všemi, odpovědnost 
za společný majetek a hlavně dobrý pocit. Když Číměř 
bude i nadále vzkvétat, bude v ní pěkné prostředí pro 
nás všechny.
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Číměř darovala život
Celkem třináct odvážlivců z Číměře se 8. listopadu vy-
pravilo do třebíčské nemocnice na transfúzní oddělení, 
aby darovali krev. Naprostá většina byli prvodárci, jen 
Ludvík s Milanem toto prostředí již důvěrně znají. Já 
osobně jsem se k darování krve odhodlávala již dlouho, 
stejně tak jako ostatní dnešní prvodárci. Pro mě ale bylo 
impulsem, když náš rodák pan Pavlík v loňském roce 
měl úraz, po kterém mu v třebíčské nemocnici aplikova-

li celkem 17 litrů krve a dva litry plazmy. Tehdy jsem si 
uvědomila, kolik lidí musí přijít, aby takto jednomu pa-
cientovi mohli pomoci.

Všichni jsme byli překvapeni, jak ochotné sestřičky 
a paní doktorka na transfúzce jsou. Nejenže nám se vším 
pomohly a vše vysvětlily, ale ještě nám poděkovaly. Kdo 
stále ještě váháte, zda jít darovat, nemusíte se bát – není 
to nic hrozného. My to zvládli a věřím, že to zvládnou 
i ostatní. Uděláte velice prospěšnou věc pro společnost 
a byť odcházíte o půl litru lehčí, ten dobrý pocit to mno-
honásobně převýší.

„Dobrý den paní Slabá, já Vám moc děkuji za zorganizo-
vání takové akce, za ochotu pomáhat a za Váš pozitivní 
přístup.
Moc děkuji také za pochvalu. Jsme rádi, když se u nás cítíte 
dobře. Budeme se těšit na příště, ať už v takovémto hojném 
počtu anebo každý jednotlivě. Mějte se fajn“. 

MUDR. Petra Vojáčková 
vedoucí odběrového střediska Třebíč,  

Transfúzní a tkáňové  
odd. FN Brno

Vladislav má novou ordinaci, pomůže i Číměři
Zbrusu novou ordinaci praktického 
lékaře pro obyvatele Vladislavi i spá-
dových obcí zajistilo vedení městyse 
Vladislav v tamním zdravotním stře-
disku lékaři MUDr. Petru Kotačkovi. 
Ten v pátek 4. listopadu na slavnost-
ním otevření ordinace poděkoval zá-
stupcům obcí, které na vybavení or-
dinace finančně přispěly, představil 
jim vybavení a seznámil je s rezer-
vačním objednávkovým systémem a plány do budoucna. 

Mít praktického lékaře na poměrně malém okrsku, 
jako je Vladislav a okolí, dnes není zcela běžné. Obrovské 
poděkování si proto zaslouží vladislavský starosta Jan 
Havlena a jeho místostarosta Jaroslav Oborný, velký dík 
patří i tamním řemeslníkům, místním „klukům“, kteří 
na ordinaci pracovali nejen ve svém volném čase, ale 
odsunuli si kvůli jejím úpravám i vlastní pracovní po-
vinnosti. Ordinace je přitom prakticky zcela nová, kro-
mě omítek či výmalby se zde zařizovala také vodovodní 
přípojka či elektřina. 

Výhodou je, že v budově zdra-
votního střediska kromě pana dok-
tora Kotačky sídlí i optička Leona 
Matoušková. Ta zde nejen prodává 
brýle, ale také měří zrak, zjišťuje 
oční vady, jako je barvoslepost či 
aplikuje kontaktní čočky. I taková 
služba je pro Vladislav a okolí nad-
standard, běžně se s ní setkáváme 
jen ve městech. Vedení Vladislavi 

navíc nyní hledá i pediatra a na dobré cestě je také zřízení 
lékárny. Možná, že už ve chvíli, kdy čtete tento zpravodaj, 
je lékárna v provozu.

Je velice chvályhodné, jak se vedení Vladislavi snaží 
zajistit co nejlepší dostupnost zdravotnických služeb. 
Právě ty jsou totiž jedny z nejdůležitějších z hlediska 
životní úrovně. Nejen ve Vladislavi, ale i u nás, v Číměři.

Příspěvky přilehlých obcí na novou ordinaci:
Obec Valdíkov 10 tisíc korun, obec Smrk 100 tisíc 
korun, obec Studenec 61 tisíc korun, obec Koněšín 
50 tisíc korun, obec Číměř 75 tisíc korun.
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Advent jsme v Číměři již podruhé  
zahájili o týden dříve

Abychom mohli za-
jistit veškerý do-
provodný program, 
rozsvítili jsme vá-
noční strom a bet-
lém v Číměři opět 
o týden dříve. Díky 
tomu jsme mohli 
oslovit muzikanty, 
třebíčský folklor-
ní soubor Bajdyš 
i profesionálního 
fotografa, kteří by 
v „běžném“ termínu 
nemohli do Čímě-
ře přijet, a zároveň 
jsme vám i umožnili 
zúčastnit se rozsví-
cení stromů v jiných 
obcích a městech.

Náš program 
opět doplnila finanční sbírka, tentokrát pro malou Elen-
ku, která trpí spinální svalovou atrofií. Mnozí z vás jste 
o jejím příběhu již slyšeli, mladé maminky od nás z obce 
se s maminkou Elenky znají osobně. Příběh Elenky a je-
jích rodičů si můžete přečíst na webových stránkách 
http://sanceelence.cz/ahoj/. Ještě jednou děkujeme vám 
všem, kteří jste malé Elence přispěli, celkem se vybralo 
16 467 korun. Penízky rodina použije na rehabilitační 
cvičení, fyzioterapii, pomůcky na cvičení apod. Rodi-
če i s Elenkou se za námi přišli na rozsvícení podívat 
a všem vám moc děkují. 

Výborný punč a čajík pro děti a řidiče pro nás letos 
připravily Zuzana, Iveta a Michaela Česnekovy. Perníč-
ky pro vás upekla Veronika Topilová a Zuzana Česneko-
vá. A samozřejmě nemohl chybět ani pan fotograf Jakub 
Mertl, který nám opět udělal krásné snímky a památ-
ku pro roky příští. Právě při prohlížení těchto sním-
ků, na nichž jsou často zachyceni obyvatelé Číměře, 
lze krásně vidět, jak děti rostou. Každý rok jsou starší 
a starší a pokaždé také přibudou i nové. Což je jen dobře 
– a proto se těšíme i na rozsvícení stromu v roce 2023, 
kdy na fotografiích jistě bude nějaký nový malý Čímě-
řáček.

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní starostko,
v neděli jsem byla jak „v Jiříkově vidění“. Žasla jsem nad 
upraveností obce Číměř, nad betlémem, nad obecním 
úřadem ... Byla jsem překvapená setkáním s vámi i per-
fektně připravenou velmi milou akcí. Syn mi pak říkal, 
že to není poprvé, co u vás hraje. Bylo znát, jak si před-
vánoční vystoupení všichni užívají i přes zimu, která pa-
novala. Horký nápoj krásně provoněl ovzduší a umocnil 
celou atmosféru.
Je znát, že v čele obecního úřadu stojí skvělý tým. Přeji 
vám všem, ať se vám dobře daří v osobním i pracovním 
životě. Ať za vámi přichází nejen ti, co kritizují a stěžují 
si, ale i lidé, co dokáží vaši práci ocenit a pochválit.

S úctou RNDr. Marie Kružíková
koordinátorka projektu pro Kraj Vysočina

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odd. stárnutí a sociálního začleňování
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Z činnosti ČČK
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s činností naší místní or-
ganizace ČČK, za uplynulý rok 2022.

Nový rok začal uvolněním COVIDOVÉ epidemie. 
Zdálo se, že nám přinese jen dobré a příjemné zprávy. 
Bohužel, opak byl pravdou. Vpád ruských vojsk v únoru 
2022 na Ukrajinu a následná válka, která trvá až dodnes, 
nepřinesla nic dobrého. Proto jsme se rozhodli, věnovat 
výtěžek 3000,- Kč z masopustního průvodu, který pořá-
dáme společně s dobrovolnými hasiči na pomoc Ukraji-
ně.

Letošní rok byl pro naši organizaci rokem volebním 
a to dne 11.3.2022, kdy se konaly volby nového vedení 
MS ČČK.

Do vedení MS ČČK v Číměři byly valnou hromadou 
zvoleny: předsedou paní Marie Topilová
 jednatelem Mudr. Alena Holubová
 pokladníkem paní Jana Čechová

Členy revizní komise byly valnou hromadou zvoleny:
 paní Miroslava Nevoralová,
 paní Jana Pavlíková,
 Mgr. Eva Lučná

Věříme, že se nám v novém volebním období podaří 
dobře pracovat ve prospěch naší organizace a tím také 
pro lepší a veselejší život v naší krásné obci.

Na výroční schůzi jsme rozšířily naše řady o nové 
členky a to: Česneková Michaela, Doláková Zdeňka, Dvo-
řáková Dana, Chromá Marie, Mrňová Zdeňka, Novotná 
Karíma a následně byla 7.4. 2022 zvolena za členku také 
Miroslava Slámová.

Na výroční schůzi převzaly členky paní Jana Čecho-
vá, paní Jana Pavlíková a paní Miroslava Nevoralová 
ocenění za dlouholetou a obětavou činnost, a to z rukou 
ředitelky OS ČČK paní Hany Fukalové.

S kytičkou a malým dárkem jsme popřáli k životní-
mu jubileu paní Marii Krátké a paní Marii Topilové.

K životnímu jubileu 80. let jsme popřáli pevné zdraví 
paní Květě Česnekové.

Ocenění v podobě pamětního listu za dlouholetou 
činnost pro MS ČČK měly 7. 5. 2022 v Praze v Hlavním 
sále Valdštejnského paláce - sídle Senátu PČR převzít 
paní Alena Láníková a paní Věra Zásmětová. Zdravotní 
důvody jim to bohužel neumožnily, a proto jim pamětní 
listy byly doručeny poštou.

Všem oceněným blahopřejeme.
Tradiční čarodějnici poslední den v dubnu si děti 
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přizdobily a vyprovodily kolem 
kapličky na připravenou vatru. 
Užily si spoustu her, opékání 
klobás a nakonec je čekala slad-
ká odměna v podobě perníčků.

V květnu jsme pořádali 
bowling a to nejen pro upevně-
ní zdraví, ale také proto, aby-
chom strávili krásné společné 
odpoledne.  

V červnu 2022 jsme se zú-
častnili HAPPY RUN Valeč, kde 
se uskutečnila sbírka pro ma-
lého Františka, na kterou jsme 
přispěli částkou 1000,- Kč.

V pátek 24.6. 2022 jsme 
zajišťovali koncert kapely Za-
hrada. Přesto, že poslední tóny 
hudby přerušovaly hromy a za-
čal padat déšť, nikomu to na náladě neubralo. Tančilo se 
i v dešti.

Po dvou letech jsme v letošním roce pořádali tradič-
ní pouť. Věříme, že jste si ji i tentokrát společně s námi 
užili a strávili krásné chvíle s kapelou Credit, která nám 
hrála k tanci v sobotu.

Neděle byla ve znamení stárků a chození po vsi, kde 
je již tradičně doprovázela kapela Horanka.

Nedělní odpoledne nám zpříjemnila k tanci a posle-
chu skupina LOS VALOS.

Bránu do společného života jsme otevřeli   6.8. 2022 
naší člence Lence Topilové a Ondřejovi Kazdovi. Novo-

manželům Kazdovým přejeme mnoho štěstí a lásky 
na společné cestě životem.

Při letním filmovém představení konané 26.8. 2022, 
kde se promítal film Po čem muži touží 2, jsme zajišťo-
vali občerstvení.  

Již tradičně pořádáme poslední sobotu v srpnu roz-
loučení s prázdninami. Tentokrát bylo ve znamení „Hra-
jeme si se zvířátky.‘‘ Pro děti bylo připraveno 14. stano-
višť, kde si užívaly různé úkoly a hry. Po splnění všech 
úkolů na ně čekal balíček a mražené dobroty a také ma-
lování na obličej, které děti rozhodně zaujalo. Pro ostat-
ní návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení.  

 Také fotbalové utkání nám přineslo 
zajímavou podívanou a pro hráče spor-
tovní vyžití.

Na společnou cestu životem se roz-
hodli vykročit 24. 9. 2022 Markéta Tom-
ková a Tomáš Krátký.

Novomanželům Krátkým přejeme, ať 
je celým životem provází štěstí a láska.

Na závěr bych Vám chtěla popřát pevné 
zdraví, krásné svátky vánoční, strávené 
v klidu, pohodě a radosti se svými nejbliž-
šími. Do Nového roku 2023 přejeme všem 
lidem dobré vůle mír a pokoj.

Za MS ČČK Číměř
předsedkyně 

Marie Topilová
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Knížky pro děti
Opět nastal měsíc únor a naše knihovna tradičně oslavi-
la Mezinárodní den darování knihy akcí „Daruj knihu“. 
V letošním roce jste darovali knihy dětem na dětském 
oddělení nemocnici v Třebíči. Díky vám se mohou děti 
těšit z krásné a rozsáhlé série knih z cyklu:“Hraj si a uč 
se - veselá farma“, kde se seznámí se zvířátky, která žijí 
na farmě, dozví se například, jak se pěstuje obilí nebo 
obdělává půda. To vše formou krásně ilustrovaných 

knih. Úsměv na tváři dětem jistě vykouzlí knížka „Bobři 
jsou dobří“, příběhy štěňátka Dášenky nebo se přene-
sou do světa vílích princezen. To byl jen krátký výčet 
knížek, které jsme předali paní primářce dětského od-
dělení MUDr. Aleně Holubové. Věříme, že díky knížkám 
malým pacientům čas, který musí strávit v nemocnici, 
uteče rychleji. Všem dárcům moc děkujeme. 
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Kraslice v Číměřské knihovně
Oslavu a radost z veli-
konočních svátků jste 
vyjádřili v jarní výzvě 
„Kraslice v Číměřské 
knihovně“. Knihovnu 
se vám podařilo vyz-
dobit mnoha zdařilými 
výrobky. Na výstavce 
jsme měli háčkované 
kraslice, dřevěné, na-
malované na papíře, 
vyfukované s nejrůz-
nějšími ornamenty, oz-
dobené bavlnkami nebo 
upečené. Do tvoření se 
zapojily nejen děti, ale 
také dospěláci. Během 
jarních měsíců si děti 
v knihovně vyráběly ba-
revná velikonoční vajíč-
ka a velikonoční věne-
ček. Výstavkou jsme si 
připomínali Velikonoce 
až do letních měsíců, 
kdy kraslice vystřídaly 
kamínky z cest.

Kamínky z cest
Letní akce v knihovně byla ten-
tokrát zaměřená na cestování. 
Oslovili jsme vás, abyste nám při-
vezli kamínek, který se vám zalíbí 
na výletě, procházce nebo třeba 
dovolené. Ve sbírce můžeme ob-
divovat kamínky z domova i za-
hraničí. Z České republiky máme 
zastoupení z Prahy, Dolní Moravy, 
Máchova jezera, hradu Houska, Bí-
tova, Jeseníků a také přímo z naší 
Číměře. Kamínky z dalekých kra-
jin pocházejí ze Srbska, Albánie, 
Makedonie, Korfu, Řecka či Chor-
vatska. Jsou nejrůznějších barev 
a tvarů, některé jsou přírodní 
a jiné jsou krásně pomalované. 
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Vločky v knihovně
V  listopadu zasypaly naší knihovnu vločky. A nebyly 
jen tak ledajaké. Byly to vaše soutěžní výrobky do sou-
těže “Vločky v knihovně“. Donesli jste nám celou řadu 
krásných výrobků. Adventní výstavku tvořily vločky 
skládané z papíru, háčkované, vystřihované, barev-
ně malované jako ozdoba na okno. První návštěvníci 
mohli výtvory spatřit během rozsvěcení číměřského 
vánočního stromu, kdy byla výstava zahájena. A proto-
že to byla soutěž o nejoriginálnější vločku je třeba říci, 
kdo se umístil na první třech místech. Třetí v pořadí se 
umístily vločky vyrobené z papíru a ozdobené popkor-

nem Honzíka a Vítka Topilových, na druhém místě byly 
pomalované vločky z kartonu Marečka a Míši Věžníko-
vých a vítězné – nejoriginálnější vločky byly z vatových 
tyčinek Ondry, Katušky a Toníka Pavlíkových. Všichni 
ocenění získali drobnou sladkou odměnu. Za odborné 
hodnocení děkujeme tříčlenné porotě našich zastupi-
telek – paní Zuzce Česnekové, Katce Čonkové a Zdeňce 
Dolákové. 

Záložka do knížky
S knížkami jsou jistě nerozlučně spjaty také záložky. 
Na začátku měsíce října knihovna vyhlásila soutěž 
o nejzajímavější záložku do knížky. Všechny výrobky 
byly ke zhlédnutí v knihovně. Některé záložky byly 
vyšívané jiné kreslené, tvořené sušenými květy, nebo 
skládané z papíru. Soutěže se zúčastnily nejen děti, ale 
také dospělí. 
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Obalovaní učebnic a knih
Minulý rok Vám knihovna začala nabízet službu bale-
ní učebnic, pracovních sešitů či jiných knih. Jsme vel-
mi rádi, že této možnosti využíváte. V roce 2022 jsme 
obalili celkem 56 kusů a budeme pokračovat i v příštím 
roce. Takže pokud máte doma knihy, na které nemůžete 

sehnat obal, nebo nemáte čas či chuť obalovat, přijďte 
do knihovny a my vám je velmi rádi obalíme. Služba je 
poskytována v otevírací době, případně po domluvě 
kdykoliv.

Novinky v knihovně
Řady titulů, které si můžete vypůjčit v naší knihovně 
v letošním roce rozšířily knihy všech literárních žánrů – 
od dětských knížek, přes povinnou četbu až po cestopi-
sy či naučnou literaturu. Jmenovitě lze uvést knížky pro 
děti od číměřské autorky paní Petry Santlerové – Lev 
Alex na bruslích či Vikyho vodnické prázdniny, dospělí 
se můžou stát detektivy spolu s knížkou Vzplanutí od Ji-
řího Březiny, s Tomášem Vejmolou se vydáme na cesty 
tuk-tukem z Bangkoku, Tomáš Šebek nám přiblíží Af-
rickou zimu aneb V Jižním Súdánu s Lékaři bez hranic. 
Z beletrie stojí za zmínku další úspěšná knížka Kateřiny 
Tučkové – Bílá voda, Děravé paměti Michala Viewegha. 
Své čtenáře si jistě najde kniha fotografií autora Tomki 
Němce – Václav Havel. 

I nadále si v knihovně můžete vybrat z celé řady ča-
sopisů – Burda, Vlasta, Zahrádkář, Receptář, Kreativ, 
Meduňka, Regenerace a pro děti jsou k dispozici Čtyřlís-
tek a Simpsonovi.

Pokud máte tip na knihu či periodikum, které by 
nemělo v naší knihovně chybět, neváhejte a dejte nám 
vědět. 

Na závěr bych chtěla vám všem popřát krásné a spo-
kojené Vánoce, v příštím roce především pevné zdraví, 
mnoho radosti, málo smutku a ještě méně starostí.

Vaše knihovnice  
Michaela Láníková
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Sbor dobrovolných hasičů 
80. výročí založení SDH Číměř

Vážení,

na listopad 2022 připadá 80. výročí založení sboru dob-
rovolných hasičů v Číměři. Dovolte mi, abych se k tomu-
to významnému jubileu více rozepsala a seznámila Vás 
nejen s historií našeho sboru, ale se vznikem sborů dob-
rovolných hasičů vůbec.

Historie a počátky sborů dobrovolných hasičů
Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakous-
ka-Uherska, a tedy i Česka, bývá označován Spolek dob-
rovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. V Praze 
byl založen sbor v roce 1853.

Stříkačka ruční
Za první Československé republiky existovaly veřejné 
(komunální) požární jednotky z povolání jen v některých 
větších městech. V ostatních městech a obcích využívali 
starostové dobrovolné hasičské sbory. Jejich materiální 
potřeby však kryly jen částečně. Někde byly dobrovolné 
hasičské sbory posíleny městským zaměstnancem zastá-
vajícím funkci strojníka, popřípadě velitele. 
Uvedený stav ale samozřejmě neodpovídal potřebám 
průmyslového státu v dobách míru, tím spíše za války. 
Rychlá změna nenastala ani v protektorátu, kde byl 
vydán překlad německého zákona jako vládní nařízení 
o hasičstvu. Veřejné (městské) požární útvary se v Ně-
mecku nazývaly požární policie a byly jednotně řízeny 
ministerstvem vnitra. Asi v roce 1942 byl v protektorá-
tu ustaven pluk požární policie Čechy-Morava. Po válce 
byla požární ochrana zařazena do oboru působnosti mi-
nisterstva vnitra. Hasičstvo z povolání musely ze záko-
na zřídit všechny obce s počtem obyvatel nad 50 000, 
nebo i obce menší, pokud tak bylo rozhodnuto.
K zásadní reorganizaci požární ochrany dochází zejmé-
na v souvislosti s přijetím zákona o státním požárním 
dozoru a požární ochraně v roce 1953. Na jeho základě 
se výkonnými jednotkami požární ochrany staly veřej-
né a závodní jednotky a požární ochrana byla budována 
na principech vojensky organizované složky. Přijetím 
nového zákona o požární ochraně v roce 1958 však do-
šlo k postupné decentralizaci požární ochrany a násled-
nému oslabení její úrovně. 60. léta jsou proto charakte-
rizována snahou o zavedení nové právní úpravy požární 
ochrany.

Velice významnou událostí pro další období byl vznik 
Školy požární ochrany ministerstva vnitra ve Frýdku-
-Místku v roce 1967 a vzdělávacího střediska v Bílých 
Poličanech. Následující období je spojováno s nástupem 
absolventů škol požární ochrany, katedry techniky po-
žární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy 
báňské do odborných profesí.
Významnými změnami prošla profesionální požární 
ochrana v posledních desetiletích. Začal se měnit podíl 
zásahové činnosti jednotek požární ochrany ze zásahů 
u požárů ve prospěch technických zásahů. V součas-
nosti tak většinu činnosti hasičů tvoří vedle samotných 
požárů také zásahy u dopravních nehod, při živelních 
pohromách, či zásahy pomocného charakteru jako 

odstraňování nejrůz-
nějších překážek, vy-
prošťování osob. Této 
skutečnosti bylo nut-
né přizpůsobit právní 
úpravu a organizaci. Již 
v roce 1985 došlo k vy-

dání zákona o požární ochraně, který přes své noveliza-
ce zůstává dosud v platnosti. Tento zákon mj. stanovuje 
základní povinnosti fyzických osob a firem v oblasti po-
žární ochrany a vymezuje kompetence hasičů při dozo-
ru nad dodržováním těchto povinností.
Proces změn v úkolech a charakteru činnosti Hasičské-
ho záchranného sboru ČR vyvrcholil na přelomu tisíci-
letí, kdy byly Parlamentem ČR projednány a schváleny 
nové zákony. Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním 
koordinátorem a jakousi páteří integrovaného záchran-
ného systému, který v případě krize slučuje všechny zá-
chranné složky.
V okrese Třebíč situace kopírovala tu celorepublikovou, 
jak vyplývá z publikace „Dějiny požární ochrany v okre-
se Třebíč“. Sbory postupně vznikaly na základě tragic-
kých událostí, tzn., že za vznikem sborů v jednotlivých 
obcích stály požáry, povodně a jiné živelní katastrofy. 
Bylo třeba chránit majetek, a to zvláště v době, kdy vět-
šina domů byla dřevěných a v případě požárů bylo tře-
ba připravených členů sborů. Velké požáry byly častým 
jevem a postihly Třebíč, Náměšť nad Oslavou i Jemnici.
Proto i vznik sborů často kopíruje časově tyto události. 
Třebíč 1868, Náměšť nad Oslavou a Jemnice 1873, Mo-
ravské Budějovice 1874.
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V našem bezprostředním okolí vznikaly postupně tyto 
sbory: 1894 Vladislav; 1904 Studenec; 1906 Koněšín.

Po druhé světové válce řešily všechny sbory především 
nedostatek výzbroje a výstroje. V roce 1951 přešla Sa-
maritní služba z Hasičské jednoty pod Českosloven-
ský červený kříž. Od roku 1954 se významně posílila 
preventivní činnost před požáry. Tato činnost se stala 
od tohoto roku systémová a dostatečně účinná.
Od roku 1959 vykazovaly sbory tisíce hodin brigádnic-
ky odpracovaných při výstavbách kulturních zařízení 

a zbrojnic. Technika byla uskladněna většinou v nevy-
hovujících podmínkách. V Číměři například ve stodole 
kovárny.

V roce 1972 byla na Třebíčsku zahájena akce „Den ote-
vřených dveří“ ve zbrojnicích.
V této době je kladen i důraz na výchovu dětí – mladých 
hasičů a jsou zakládána družstva mladých hasičů. Bylo 
třeba mít schopné a ochotné vedoucí, kteří předávali 
své vědomosti a znalosti dětem.

Založení sboru v Číměři
Ustavující valná hro-
mada Sboru dobrovol-
ných hasičů v Číměři 
proběhla dne 22. listo-
padu 1942 o 14. hodině 
odpolední v hostinci 
u Zásmětů. 
Zahájení, čtení stanov, 
volby činovníků a vý-
boru, vyřízení různých 
záležitostí, které se 
přísluší valné hromadě 
a volné návrhy – to byl 
program jednání. Zapisovatelem byl zvolen bratr Rudolf 
Zásměta. Dále byli ustanoveni: vzdělavatel, strojmis-
tr, zbrojmistr, trubač a samaritánky. Prvotním úkolem 
i v našem sboru bylo zajištění co nejrychlejší pomoci při 
požárech a dalších přírodních neštěstích.
Postupem času se činnost dobrovolných sborů zaměřila 
i na požární sport a výchovu mladé generace – mladých 
hasičů.

Historie práce s mládeží
Počátky práce s mládeží u dobrovolných hasičů spadají 
do samých počátků organizovaného dobrovolného ha-
sičstva u nás. Již na přelomu století dvacátého začaly 
v hasičských sborech vznikat jinošské hasičské dru-
žiny nebo čety. Rozvoj skupin dětí a dorostu je patrný 
zvláště od roku 1934, kdy byl v celém státě kladen důraz 
na brannou výchovu. Byla rozvíjena pořadová výchova, 
tělesná a branná výchova, hasičská a samaritánská vý-
chova, rekreace.
1945 - ustavení Svazu československého hasičstva se 
zemskými jednotami Čechy, Morava a Slovensko. Byla 
také zvolena dorostová komise, která měla především 

získávat mladé pro ha-
sičskou práci. Dětské 
a dorostenecké kolek-
tivy pracovaly právě 
prostřednictvím pio-
nýrských oddílů nebo 
jako kroužky požární 
ochrany při školách.
1953 - přejmenová-
ní na Československý 
svaz požární ochrany. 
Vyhlášena soutěž pro 
mládež – požární útok 

pro mladé do 12 let a požární útok s vodou pro mladé 
nad 12 let, dále běh na 60 metrů s překážkami a požár-
nická teorie. Tato soutěž s určitými obměnami trvala až 
do roku 1972.

Zajímavou akcí byly žňové hlídky mládeže
1956 - Směrnice k ustavování zájmových kroužků po-
žární ochrany – žáci byly rozděleni na kategorii mlad-
ších a starších, děti byly obsahově vedeny k základům 
prevence, historii požární ochrany, výcviku
1957 – byly také předány první odznaky Mladý požár-
ník. Ten mohly získat děti, které byly jeden rok členy zá-
jmového kroužku, podaly přihlášku a do jednoho roku 
splnily všechny podmínky. Tím byl vytvořen určitý sys-
tém celoroční práce kroužků.
1972 – založení hry PLAMEN – celostátní sportovně 
branná hra, která motivovala děti k získání odborných 
dovedností v požárně-technických disciplínách, ale také 
v turisticko-branných aktivitách a vedla je k celoroční 
všestranné činnosti
Původní oblasti hry: ideově-výchovná (znalostní test), 
požárně-technická (kvíz, pořadová příprava), preven-
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tivně-výchovná (odznaky znalostí a zdatnostní), bran-
ně-sportovní (pobyt v přírodě, branné závody), veřej-
ně-prospěšná/brigádnická činnost, kulturní oblast 
(literární tvorba či interpretace, loutkové či divadelní 
aktivity, vlastní tvorba v rámci literárně výtvarné sou-
těže Požární ochrana očima dětí)

Od 80. let vznikaly další pohárové soutěže pro děti a do-
rost v požárních útocích, uzlování, střelbě nebo jiných 
turistických dovednostech
1990 - nástupnickou organizací ČSPO se stalo SH ČMS 
a práce s mládeží se rozvíjela i nadále.

Přehledně
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) - je obecné označe-
ní dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást 
názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských 
sborů.

Sbor dobrovolných hasičů je orga-
nizační složkou občanského sdružení 
s názvem Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska. V současnosti je evido-
váno 363 298 členů organizovaných 
v 7651 sborech dobrovolných hasičů. 
V našich řadách je také 63 227 dětí 
a mládeže ve věku do 18 let.

Při vzniku Krajského sdružení hasičů v Kraji Vysoči-
na v roce 2001 čítala členská základna naší krajské or-
ganizace celkem něco málo přes 32 tisíc dobrovolných 
hasičů. V současnosti je na Vysočině v asi 950 hasič-
ských sborech organizováno celkem téměř 45 tisíc čle-
nů. Z toho vyplývá, v rámci Kraje Vysočina, že za uply-
nulých 20 let existence krajské organizace se hasičská 
rodina na Vysočině rozrostla o 13 tisíc členů, převážně 
mladých lidí. Vždyť téměř jednu třetinu naší členské zá-
kladny tvoří mladí lidé do 26 let.

V mnoha zemích dobrovolní hasiči doplňují činnost 
profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských 
útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku zasa-
huje u mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor 
České republiky, a jednotky požární ochrany zařazené 
do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. 
V tomto sousloví se skrývají hasičské záchranné sbory 
podniků (HZSP), jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů (JSDH) a vojenské hasičské jednotky (VHJ).

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dob-
rovolných obvykle také při povodních, jiných živelních 
pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při do-
pravních nehodách a jiných mimořádných událostech, 
poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též 

při prevenci požárů a prevenci dalších podobných ne-
žádoucích událostí.
Sbory dobrovolných hasičů jsou často i spolkem vý-
znamným z hlediska společenského života obce. Soutě-

že v hasičských dovednostech jsou nyní 
označovány jako požární sport.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce/podniku (JSDH) -  z hlediska plat-
né legislativy se rozlišují dvě podobně 
znějící označení. Sbor dobrovolných ha-
sičů (zkratka SDH) je zapsaným spol-
kem dle občanského zákoníku a ne-

podílí se na výjezdové činnosti.

Naproti tomu jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů obce nebo podniku (zkratka JSDH) nemají přímou 
souvislost se sbory dobrovolných hasičů. JSDH jsou 
zřizovány obcí nebo podnikem dle zákona o požární 
ochraně. 

Účast v JSDH není nijak podmíněna členstvím v SDH. 
Sbor dobrovolných hasičů (a další složky SH ČMS) pra-
cuje ve vztahu ke zmíněnému zákonu jako Občanské 
sdružení působící na úseku požární ochrany. Jeho úko-
lem je zejména:

• pomoc při vyhledávání členů JSDH

• podílení se na odborné přípravě členů JSDH

• podílení se na údržbě požární techniky a objektů 
požární ochrany

• preventivně výchovná činnost

• dokumentace historie požární ochrany a hasič-
stva

Hasičská vzájemná pojišťovna
S tradicí hasičského dobrovolnictví souvisí i Hasičská 
vzájemná pojišťovna, založená roku 1900 a obnovená 
roku 1992. Většinu jejích akcií vlastní dobrovolní hasiči. 
Akcionáři mají akcie na jméno.
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Činnost našeho sboru v roce 2022
Počátkem roku členové výboru obešli jubilanty a dlou-
holeté členy, kteří svá jubilea oslavili v letech 2020 
a 2021. Z důvodu covidových omezení se nekonaly valné 
hromady, a proto proběhlo předání poukázek a věrnost-
ních medailí touto provizorní formou. Oslavenci z roku 
2022 se již mohou těšit na připravené klasické dárkové 
balíčky a dlouholetí členové na osobně předávané věr-
nostní medaile.

30. 1. 2022 okrsková valná hromada – na té se hodnotila 
činnost uplynulých období, která byla ovlivněna omeze-
ními kvůli Covidu. Plánovali se aktivity na další rok.

26. 2. 2022 masopustní průvod se vydal jako každý rok 
pobavit občany.

26. 3. 2022 Čisté břehy – brigáda proběhla za účasti čle-
nů i nečlenů sboru a opět jsme našli „poklady“ kolem 
řeky.
 
27. 3. 2022 okresní shromáždění se uskutečnilo v Lip-
níku. V rámci programu valné hromady se projednávali 
obvyklé záležitosti jako je zhodnocení práce a hospoda-
ření okresního výboru. Plány na další období a poděko-
vání za práci všem členům sborů.

15. 5. 2022 proběhla okrsková soutěž na cvičišti v Ko-
jatíně za účasti těchto družstev:
Muži: Hostákov, Kojatín
Muži nad 35 let: Vladislav, Číměř, Pozďatín, Smrk, Pyšel
Ženy: Vladislav, Kojatín
Děti: Vladislav

Oblastní kolo v Kojatíně dne 29. 5. 2022 – postup pro 
naše hochy do okresního kola

Okresní kolo Petrovice 19. 6. 2022

22. 10. 2022 Námětové cvičení letos spočívalo v zamě-
ření se na dobrou komunikaci mezi sbory, a to tak, že 
každý sbor ve své vesnici připravil stanoviště pro čer-
pání vody. Postupně se přejíždělo od vesnice k vesnici 
se stále se zvyšujícím počtem posádek sborů. Všude je 
„vítali“ regulovčíci, kteří je naváděli k čerpacím stano-
vištím. Vyhodnocení akce proběhlo ve Společenském 
centru v Číměři a bylo pozitivně hodnoceno.
Namátková kontrola požární techniky by se měla změ-
nit na pravidelnou, aby technika byla ve stavu, kdy se 
bude moci okamžitě použít v případě potřeby.

Elektrosběr nám v letošním roce přinesl do kasičky hez-
kých 3.125,- Kč.
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Výroční valná hromada sboru proběhne 10. 12. 2022 
ve Společenském centru a na návrh výboru bychom rádi 
zasadili strom na památku významného výročí založení 
sboru.
Hodně mě mrzí, že skončila, doufám, že přechodně, čin-
nost dětí – mladých hasičů. Vzhledem k tomu, že jeden 

vedoucí nestačí k vedení dětí, oslovuji Vás, maminky, 
tatínky a příznivce, že v případě zájmu o vedení krouž-
ku dětí, mě můžete oslovit.
Ráda bych poděkovala všem členům i nečlenům sboru 
za přízeň a podporu. Děkuji paní starostce za spolupráci 
a novému zastupitelstvu přeji úspěšné volební období.
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Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků, šťastný vstup do nového roku 2023 a těším se na se-
tkání při akcích v dalším období.

Jaroslava Murínová
starostka SDH Číměř

Foto k hasičským článkům: Jaroslava Murínová
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Dobré zprávy z kraje
Těsně před koncem roku bych rád ve svém příspěvku 
shrnul některé (nikoli všechny, protože tolik místa tu 
není) krajské projekty, které budou veřejnosti dělat ra-
dost už v příštím roce. Původně jsem měl v plánu před-
stavit z každého okresu jednu krajskou investici, která 
mi dělá největší radost, ale v některých částech kraje by 
bylo nespravedlivé zmínění pouze jediné položky ze se-
znamu našich plánovaných akcí.

V Třebíči příští rok zahájíme naplánovanou stavbu 
parkovacího domu u krajské nemocnice a v Budkově už 
v únoru předáme hotový opravený zámek, který nyní 
slouží dětskému domovu a který dostane svou téměř 
původní podobu. Budeme také finišovat s generální 
rekonstrukcí domova mládeže u třebíčské střední prů-
myslové školy na ulici Manželů Curieových. V Havlíč-
kově Brodě budeme celý příští rok věnovat maximum 
sil a stavebního soustředění lůžkovému hospici. V nové 
sportovní hale u VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou bu-
dou moci od září žáci i veřejnost provozovat nejen 
adrenalinové sporty a v Pacově stejně jako v Morav-
ských Budějovicích kraj pomůže financovat vybudování 
pumptracku. V pelhřimovské krajské nemocnici dokon-
číme Pavilon pro rodinu a o pár kilometrů dál v Kameni 
začneme opravovat hradní expozici motorek. Zbývá Jih-

lavsko, které jsem si záměrně nechal na konec. Na jaře 
2023 začne v Jihlavě fungovat provoz nového domova 
pro seniory v areálu krajské nemocnice. Hodně dlouho 
jsme museli čekat na zahájení klíčové dopravní stavby 
– jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Práce začnou ještě 
letos, poslední podpis na smlouvě o dílo s vybraným do-
davatelem byl připojen 14. listopadu 2022. Kraj hledal 
dodavatele celkem třikrát. 

Kdybych měl tu možnost, zabalil bych všechny zmí-
něné projekty a dal je obyvatelům Vysočiny pod strome-
ček s přáním, aby jim dobře sloužily. A aby nebyly přijaty 
jen s automatickou samozřejmostí, ale aby byly spojeny 
s dobře odvedenou prací projektantů i architektů, sta-
vařů i následně těch, kteří převezmou do svých rukou 
jejich fungování. 

Milí čtenáři, 
přeji Vám krásné, požehnané Vánoce a také klidný 

vstup do nového roku 2023. Jaký přívlastek nový rok 
dostane, bude záležet na každém z nás. Za sebe bych si 
přál, aby to byl rok tolerantní, aktivní, poctivý, úspěšný, 
tvořivý, velkorysý… a plný zdraví. A snad ještě… slušný.

Vítězslav Schrek, 
 hejtman Kraje Vysočina
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Slovo duchovního správce
Milí obyvatelé Číměře,
jakožto nově jmenovaný duchovní správce farnosti vás 
srdečně zdravím a dovoluji si vám napsat pár slov, snad 
i k povzbuzení. 

S blížícím se koncem občanského roku bývá zvykem 
bilancovat. Je v tom veliká moudrost – umět se zastavit 
a zhodnotit to, jak žijeme svůj život. Konečně i jeden bib-
lický žalm vyjadřuje v modlitbě prosbu: „Nauč nás počí-
tat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce“ (Ž 90,12). 
Letošní rok bude na hodnocení velice náročný, ať už 
budeme mít na mysli celosvětové dění, nebo záležitosti, 
které určují život v našich domovech a obcích. Přelom 
roku bude tentokrát možná více než kdy v posledních 
letech charakterizován nejistotou a obavami.

V souvislosti s oslavami příchodu nového roku si ob-
čas říkám, zda je to vlastně rozumné, slavit něco, o čem 
nevíme zhola nic – vždyť nevíme, co nás v nadcházejí-
cím roce čeká. Vypadá to ale, že v nás lidech prostě je 
potřeba vítat nové věci, nové situace a nové možnosti; 
a možná je to právě proto, že jaksi bytostně potřebuje-
me mít v životě přítomnou naději. Malé dítě, když při-
chází na svět, bývá také zdrojem radosti a naděje, třeba-
že nelze dopředu říct, co všechno to dítě potká a jak se 
mu „život povede“. Začíná se něco nového – a to je spoje-
né s nadějí. A tak i konec letošního roku a vstup do toho 
následujícího ať je naplněn nadějí: nadějí na život, který 

může být lepší než v tom předchozím roce. Bez ohledu 
na to, kolik co bude v novém roce stát a jak nestabilní 
bude či nebude světové i domácí dění, můžeme mít na-
ději. Nejen pro sebe, ale i pro druhé. Můžeme se stát lid-
mi naděje. 

Křesťanským symbolem naděje je kotva. Je-li loď 
dobře zakotvena, předpokládám, že ani při neklidné 
hladině se nemusí posádka bát, že by ji vlny odnesly 
neznámo kam. Přiznám se, že jsem se nikdy na moři 
neplavil, takže je mi bližší spíše příměr z horolezectví. 
Z vlastní zkušenosti vím, že pokud mě při mém výstupu 
na skále jistí parťák, který je pozorný a spolehlivý, pak 
se snadněji odvážím náročných kroků, protože vím, že 
ani případný neúspěch nebude znamenat fatální pád. Je 
to pro mě obraz víry spojené s nadějí: v mnoha nejisto-
tách života mi víra pomáhá, abych měl naději; protože 
ačkoliv může být výstup náročný (a nikdo jiný tu cestu 
za mě nevyleze), věřím, že je zde Někdo, kdo na mě dává 
pozor, má se mnou trpělivost, jistí mě a fandí mi. A to 
zvyšuje šanci, že přestanu panikařit a snad i dostanu 
odvahu udělat kroky, na které bych sám ze sebe neměl.

A tak vám do nového roku přeji dobrou zakotvenost 
– abychom mohli být lidmi naděje!

S pozdravem a požehnáním
P. Vojtěch Loub
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Pane Štveráčku, pro Číměř 
jste vyřezal třeba betlém 
a vodníky, které k nám jezdí 
obdivovat lidé ze širokého 
okolí. Určitě to ale nebyly 
vaše první výrobky ze dře-
va. Měl jste k řezbě vztah už 
odmala?

Jako malí kluci jsme ose-
kávali silnou kůru z borovic, 
z nich vyřezávali lodičky a 
pouštěli je po vodě. Těšilo mě 
to, měl jsem na to asi náturu. 
Pak jsem vyřezával třeba na 
vojně. Sloužil jsem na letišti 
ve Sliači a tam stálo staré le-
tadlo, americká Dakota. Byla 
už vyřazená, my vojáci jsme z 
ní mohli brát okénka. Ta byla 
z plexiskla. A z toho plexi-
skla jsme vyřezávali MiGy-15. 
Vzpomínám si, že jsme je tehdy 
leštili zubní pastou.

Větší věci jste tenkrát nedě-
lal?

Já vlastně naplno začal vyře-
závat až teď v důchodu. Třeba 
sošku Panny Marie Lurdské, 
ta má asi šedesát centimet-
rů. A pak přišla paní starost-
ka a domluvili jsme se, že se 
pustím do toho betlému. Na 
úřadu v Kožichovicích jsem 
si sehnal lipové dřevo a začal 
jsem vyřezávat ty velké figury. 
Baví mě to. Mám radost, když 
si děti třeba sednou na oveč-
ky a usmívají se. Anebo když 
si lidé cinknou na zvoničku, 
kterou jsme k betlému přidali 
nedávno.

Z jakého dřeva nejčastěji vy-
řezáváte?

Z lípy. Z ní mám třeba i lustr, 
který mi teď visí v obýváku. 

Ten jsem vyřezával jen noží-
kem, případně se dřevo jen 
provrtávalo vrtačkou. Lípa je 
na vyřezávání nejlepší. Dláto 
se v ní rukou krásně řídí a dře-
vo se dobře zpracovává. Zají-
mavé je vyřezávání z třešně, 
ale ta je tak tvrdá, že se všech-
no musí vyklepávat paličkou. 
To rukou prostě neutáhnete.

Kolik času věnujete nějakým 
větším výrobkům?

Občas mě to přestane ba-
vit, tak od toho musím utéct 
(úsměv). Ale u toho betlému 
jsem většinou začínal ráno 
v devět a ve tři jsem končil. 
Celkem jsem ho vyřezával přes 
tisíc hodin.

Jak vlastně víte, kam máte 
říznout? Zpočátku přece vi-

Rozhovor

Číměřský betlém pana Karla Štveráčka



www.cimer.cz - 57 -  f b.com/cimer.cz

Rozhovor 
Obec Číměř

 Číměřský zpravodaj 2022 
Číměřský zpravodaj 2022

Obec Číměř

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

Pane Štveráčku, pro Číměř 
jste vyřezal třeba betlém 
a vodníky, které k nám jezdí 
obdivovat lidé ze širokého 
okolí. Určitě to ale nebyly 
vaše první výrobky ze dře-
va. Měl jste k řezbě vztah už 
odmala?

Jako malí kluci jsme ose-
kávali silnou kůru z borovic, 
z nich vyřezávali lodičky a 
pouštěli je po vodě. Těšilo mě 
to, měl jsem na to asi náturu. 
Pak jsem vyřezával třeba na 
vojně. Sloužil jsem na letišti 
ve Sliači a tam stálo staré le-
tadlo, americká Dakota. Byla 
už vyřazená, my vojáci jsme z 
ní mohli brát okénka. Ta byla 
z plexiskla. A z toho plexi-
skla jsme vyřezávali MiGy-15. 
Vzpomínám si, že jsme je tehdy 
leštili zubní pastou.

Větší věci jste tenkrát nedě-
lal?

Já vlastně naplno začal vyře-
závat až teď v důchodu. Třeba 
sošku Panny Marie Lurdské, 
ta má asi šedesát centimet-
rů. A pak přišla paní starost-
ka a domluvili jsme se, že se 
pustím do toho betlému. Na 
úřadu v Kožichovicích jsem 
si sehnal lipové dřevo a začal 
jsem vyřezávat ty velké figury. 
Baví mě to. Mám radost, když 
si děti třeba sednou na oveč-
ky a usmívají se. Anebo když 
si lidé cinknou na zvoničku, 
kterou jsme k betlému přidali 
nedávno.

Z jakého dřeva nejčastěji vy-
řezáváte?

Z lípy. Z ní mám třeba i lustr, 
který mi teď visí v obýváku. 

Ten jsem vyřezával jen noží-
kem, případně se dřevo jen 
provrtávalo vrtačkou. Lípa je 
na vyřezávání nejlepší. Dláto 
se v ní rukou krásně řídí a dře-
vo se dobře zpracovává. Zají-
mavé je vyřezávání z třešně, 
ale ta je tak tvrdá, že se všech-
no musí vyklepávat paličkou. 
To rukou prostě neutáhnete.

Kolik času věnujete nějakým 
větším výrobkům?

Občas mě to přestane ba-
vit, tak od toho musím utéct 
(úsměv). Ale u toho betlému 
jsem většinou začínal ráno 
v devět a ve tři jsem končil. 
Celkem jsem ho vyřezával přes 
tisíc hodin.

Jak vlastně víte, kam máte 
říznout? Zpočátku přece vi-

Rozhovor

Číměřský betlém pana Karla Štveráčka

Číměřský zpravodaj 2022
Obec Číměř

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

díte jen velký dřevěný špa-
lek.

Umím docela dobře malovat. 
A tak si ty výchozí tvary nejdří-
ve nakreslím na dřevo tužkou. 
Potom si vezmu dláto, takzva-
nou kozí nožku. To je takové 
zvláštní dláto, zahnuté. Tím 
si ty linie nakreslené tužkou 
vyřežu. A pak vezmu ploché 
či půlkulaté dláto a odebírám 
dřevo. To už ta chystaná figura 
začíná dostávat kontury.

Zkoušel jste se někdy se 
svým řezbářským uměním 
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závaného tetřeva, věšák a zr-

cadlo, a když to potom hod-
notili, skončil jsem čtvrtý. Ten 
vítěz tam dovezl na Avii dva 
medvědy v nadživotní velikos-
ti, takže pobral dvě ceny. Další 
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Řezbáři často jezdí i Dřevo-
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Tam jsem jezdil každý rok. 
Ale nesoutěžil jsem, jen jsem 

se chodil dívat. Betlémy mě za-
jímaly, tak jsem si jich pár vy-
fotil a inspiroval se. Mně fotka 
stačí, pak už si to nakreslím 
sám.

Ke dřevu máte asi velký 
vztah, že?

Pracoval jsem jako lesník, 
míval jsem k němu tedy pří-
stup. Proto i náměty mívám 
často z lesnického prostředí. 
Anebo také včelařského. Vče-

Rozhovor

MáM raDosT, KDyž si DěTi TŘeba 

seDnoU na oVeČKy a UsMíVaJí se. 

Se svými ženami. Zleva dcera Iveta, manželka Marie, pan Štveráček a prvorozená dcera Jaroslava
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laření je můj koníček, proto 
jsem do klubovny včelařů dělal 
různé tabulky o včelách. A my-
slivcům zase vyřezávám trofe-
je nebo podložky pod paroží.

Jak jste se vlastně dostal ke 
včelaření?

Já jsem rodák z Chlístova. 
Můj otec tam byl kovářem 
a měl včely doma. Včelaření 

mám tedy po něm, včelařím od 
roku 1965. Tehdy jsem se také 
stal členem včelařského svazu. 
Třicet let jsem tam dělal dů-
věrníka a vedl kroniku. Loni 
jsem ji ale dopsal a odevzdal, 
teď ji píše nějaký učitel.

Vzpomínáte si, jak váš tatí-
nek včelařil, když jste byl 
malý?

Pamatuji si, jak mě kvůli vče-
lám vždycky posílal pro cukr 
do Heraltic, ty jsou nedaleko 
Chlístova. Cukr byl pro vče-
ly, ale protože bylo po válce 
a o všechno byla nouze, sladilo 
se s ním doma. Otec včely udr-
žoval tak, aby aspoň zůstaly 
naživu. Takže jsme ani nemí-
vali med. Jen si vzpomínám, že 
jednou v květnu jsme ho měli, 
to jsme pak olizovali hrnce.

Kdy jste se vlastně přistěho-
val do Číměře?

V roce 1970, to tu bylo hod-
ně včelařů. Číměř byla druhou 
obcí s největším počtem včel-
stev na Třebíčsku. Bylo jich tu 
kolem dvou set. Tenkrát jsme 
se včelíny kočovali. Družstva 
si ta včelstva vždy přetáh-

Rozhovor

V roce 1970 byla ČíMěŘ

DrUhoU obcí s neJVěTŠíM PoČTeM 

VČelsTeV na TŘebíČsKU.

S číměřskými dětmi. Učil je o včeličkách 
a odlévali společně svíčky
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la tam, kde to bylo potřeba. 
Tehdy to bylo tak, že za řepku 
a bob nám dávali osmdesát ko-
run za každé včelstvo a za jetel 
sto dvacet korun. Peníze jsme 
tedy měli, ale med zase ne. My 
ho nestáčeli.

a teď tu bude obecní včelín.
V Číměři jsme teď čtyři vče-

laři, s obcí nás tedy bude pět. 
Obecní včelín bude ve Válově, 
tam se to bude hodit, pro včely 
je to dobré místo. Všude kolem 
je řepka, pampelišky a další 
kytky. Díky tomu bude jarního 
medu dost. Ale jak teď kvůli 
kůrovci odumřely ty smrky, 
tmavého medu je málo. S tím 
je to na rozdíl od toho světlého 
medu horší.

Když teď bude tím pátým 
včelařem v Číměři sama 
obec, nezkusíte pro ni nějak 
spojit svou zálibu ve včelaře-
ní a dřevořezbě?

Už jsme o tom mluvili s paní 
starostkou. Chtěl bych do Vá-
lova k vodníkům vyřezat klád. 
Ale ten by byl bez včel, sloužil 
by tam jen jako dekorace.

chcete na závěr něco vzká-
zat Číměři a jejím obyvate-
lům?

Jako občan bych chtěl popřát 
všem obyvatelům obce Číměř 
hlavně hodně zdraví bez co-
vidu a aby byl dostatek práce 
pro všechny. Jako včelař bych 
si přál, aby bylo v Číměři zase 
230 včelstev jako v roce 1975. 

A jako lesník bych byl rád, ať 
ty stráně, které obklopují naši 
obec, jsou stále zelené, proto-
že moje nejhezčí písnička je 
ZELENÉ HÁJE, LÁSKO MÝCH 
LET...

Rozhovor

Pan Štveráček se svou
první pravnučkou
Nelinkou 

Se svou paní Marií 
letos oslavili
55 let společného 
života

Karel Štveráček
• Narodil	se	v	Chlístově
v roce	1939.

• Do	Číměře	se	přistěho-
val	v	roce	1970.

• Nyní	je	nejstarším	oby-
vatelem	obce.

• Má	dvě	dcery,	4	vnučky
a jednu	pravnučku.
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Velký zájem Vzbudila procházka s archeology 
MilaneM VokáčeM a ToMášeM RohoVskýM. Ti nás 
28. září pRoVedli okolíM číMěře a ukázali náM 
Věci, kTeRé sice MáMe denně před očiMa, ale 
kTeRé jsMe dosud Vůbec neViděli.

Rozhovor
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„V okolí  Číměře se lidé 
pohybovali  už před 

desítkami tisíc let,“
říkají

M i l a n  Vo k áč
a   to M á š  r o h oVs k ý

Rozhovor
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V čem vycházka spočívala?
TR: Byl to výlet po katastru 

Číměře, který se měl zabývat 
přírodními zajímavostmi a ne-
rostným bohatstvím. A také 
jsme výletníky upozornili na 
to, co se při takové procházce 
dá nalézt za archeologické ar-
tefakty. Nejen z pravěku, kte-
rý se hledá hůř a zrovna v ka-
tastru Číměře je ojedinělý, ale 
například i ze středověku. Z té 
doby jsme během procházky 
našli třeba nějaké střepy. Co se 
týče onoho přírodního bohat-
ství, například jsme tam na-
razili na jilm, který je v našich 
končinách celkem vzácným 
stromem. Pro naše předky byl 
však důležitý.

V čem?
TR: V pravěku byl hojně vy-

užívaný, ale teď aby ho člověk 

pohledal. Jeho lýko naši před-
kové využívali třeba na výro-
bu pláštěnek.

Vycházku  jste  ale  začali  pří-
mo  v  Číměři,  přičemž  jste  se 
zastavili  hned  po  několika 
krocích.

MV: To je pravda. Ještě přímo 
v Číměři jsme si totiž něco po-
věděli o tamních kamenných 
stodolách. To je krásná ka-
menná architektura, na které 
je velmi dobře vidět, jak naši 
předci dokázali vybrat vhodný 
kámen, vsadit ho do zdi a vy-
řádkovat ji. Ta zeď je dodnes, 
i po stovkách let, pevná. To-
též platí i o kamenných zdech, 
které rozhraničují jednotlivé 
parcely. Tyhle zdi se v Číměři 
také zachovaly. Je to nenápad-
ná, ale velice důležitá věc. Tyto 
kamenné zbytky architektu-

ry v naší krajině rychle mizí. 
Nejen kamenné ploty mezi za-
hradami, ale i kamenné meze 
a stodoly. To vše podléhá pře-
měně, zvláště v dnešní době. 
Zde má Číměř opravdu hodně 
co nabídnout k poznání.

Pojďme  do  ještě  větší  minu-
losti.  V  blízkosti  Číměře  prý 
kdysi stávala osada Pohvizdy. 
Tu jste také při procházce ob-
jevili?

MV: Ta se bohužel nepodařila 
prozkoumat, protože na jejím 
místě byla čerstvě sklizená 
kukuřice. To tedy zabránilo 
povrchovému archeologické-
mu průzkumu. Vycházeli jsme 
tedy jen z poznatků manželů 
Škrdlových, brněnských ar-
cheologů, kteří tam před léty 
jistou středověkou osadu obje-
vili. Tato osada se může hypo-

Rozhovor

Milan Vokáč a Tomáš Rohovský ukazují na mapě, kudy se bude výprava ubírat.
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teticky ztotožňovat se zanik-
lou osadou Pohvizdy uváděnou 
písemnými prameny k roku 
1101.

Proč hypoteticky?
MV: Protože Pohvizdy jsou 

písemně doložené o sto let dří-
ve, než máme doloženou kera-
miku z té osady. Ta keramika 
je datovaná někam na sklonek 
12. století a určitě do první 
poloviny 13. století. Lidé zde 
zřejmě žili do 14. století, ale to 
už je s otazníkem. Tato osada 
se nachází v Pivínské trati. Ta 
je velká, takže případní zájem-
ci si mohou dát tu práci, pro-
hledat ji a obohatit další kolek-
ce v muzeu. 

Lidem jsme ale aspoň ukázali, 
kde  se vlastně ve  středověku 
ty osady zakládaly. 

MV: Ano a právě tato osada 
je jedním z pěkných příkladů. 
Zanikla nejpozději ve 14. sto-
letí. A lidé, kteří to místo po 
stovkách let navštíví, si mo-
hou uvědomit, jak je to dnes 
obyčejné, skoro zapadlé úze-
mí. Ale je tam drobné prame-
niště, kde ti lidé mohli brát 
vodu a kde měli polnosti, ale 
zcela odlišné, než jaké známe 
my dnes z vesnic.

Materiál ze zaniklé osady, 
který tvoří denní chleba ar-
cheologa, tedy keramické stře-
py z rozbitých nádob, se dají 
vztáhnout do širších souvislos-
tí. Člověk tak vidí, jak vypadala 
tehdejší hrnčina, nádoby – a to 
nejen u této zaniklé osady, ale 
i v širokém okolí. Můžeme tak 
srovnávat, odkud ti lidé brali 
materiál na nádoby, jaké místo 
zvolili pro založení osady a jak 

tu sídelní oblast vyplnili. To 
bylo cílem procházky, protože 
teprve přímo na tom místě si 
člověk uvědomí onoho ducha 
místa a prostředí k němu mlu-
ví jinak, než když se spolu ba-
víme v místnosti.

Jak  vlastně  tato  osada  zanik-
la?

TR: Těžko říct. Na Třebíčsku 
je problém ten, že naprostá 
většina laiků zániky obcí klade 
do období válek Matyáše Kor-
vína s Jiřím z Poděbrad. Třebíč 
byla vypálena v roce 1468. Ale 
ty obce nemusely zaniknout 
jen kvůli tomu. S Milanem jsme 
třeba uvažovali nad tím, že je 
to blízko Třebíče, a tak se tam 
ti lidé stáhli a osadu opusti-
li sami. Ale mohla přijít také 
nějaká živelná pohroma nebo 
choroba.

Rozhovor

Milan Vokáč a Tomáš Rohovský před obecním úřadem v Číměři
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Zůstalo zde ještě něco ze stře-
dověku?

TR: Třeba kostel ve Střížově, 
který je farním pro Číměř, je 
velmi starý. Sice na to nevy-
padá, protože prošel barokní 
přestavbou, ale základy má ro-
mánské. To lidé vůbec nevěděli.

Když  se  přesuneme  ještě 
hlouběji  do minulosti,  co  zde 
můžeme nalézt?

TR: Okolí Číměře není arche-
ologicky příliš prozkoumané. 
Proto jsme v průběhu cesty 
upozorňovali na různá místa, 
kde by něco mohlo být. Napří-
klad nad řekou je ostrožna, 
která se jeví jako ideální místo 
pro nějaké osídlení v době ka-
menné. Také jsme výletníkům 
řekli, kde je v okolí Číměře 

doba kamenná už prokázaná. 
Například u Střížova, při vý-
jezdu z Vladislavi. A během 
procházky jsme se snažili ně-
jaké artefakty i najít. Což se 
povedlo.

Opravdu jste s výletníky našli 
něco z pravěku?

TR: Ano. Na jednom obděla-
ném poli, na trati Rovný nad 
dnešní Dalešickou přehradou, 
tehdy kaňonem řeky Jihlavy, 
se nám podařilo najít drob-
ný úštěp. Ten pravděpodob-
ně vznikl při opracovávání 
nástroje. Pocházel z rohovce 
typu krumlovský les. Jedná se 
o pravěkou záležitost, odpad 
vzniklý při tvorbě nástroje. 
Předpokládám, že to bylo vy-
tvořeno v mezolitu, nebo spíše 

v neolitu – jde tedy o asi šest 
tisíc let starou záležitost.

Když ale vezmeme širší okolí, 
nebude to asi nejstarší nález.

MV: Nejstarší nálezy, které 
se okolí Číměře podařilo najít, 
pocházejí ze Střížova. Jedná se 
o několik štípaných artefaktů, 
které tam našel můj táta, Fran-
tišek Vokáč. Byl to rohovec, 
který tam byl odněkud done-
sený. Artefakty byly silně po-
tažené patinou. Tvarem i tou 
patinou je lze zařadit někam 
do období čtyřicet tisíc až tři-
cet tisíc let před naším leto-
počtem.

Lze říct, jak se tam dostal?
MV: Donesli ho tam lidé, kte-

ří se nakrátko usadili u Střížo-

Rozhovor

Tomáš Rohovský (uprostřed)
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Zůstalo zde ještě něco ze stře-
dověku?

TR: Třeba kostel ve Střížově, 
který je farním pro Číměř, je 
velmi starý. Sice na to nevy-
padá, protože prošel barokní 
přestavbou, ale základy má ro-
mánské. To lidé vůbec nevěděli.

Když  se  přesuneme  ještě 
hlouběji  do minulosti,  co  zde 
můžeme nalézt?

TR: Okolí Číměře není arche-
ologicky příliš prozkoumané. 
Proto jsme v průběhu cesty 
upozorňovali na různá místa, 
kde by něco mohlo být. Napří-
klad nad řekou je ostrožna, 
která se jeví jako ideální místo 
pro nějaké osídlení v době ka-
menné. Také jsme výletníkům 
řekli, kde je v okolí Číměře 

doba kamenná už prokázaná. 
Například u Střížova, při vý-
jezdu z Vladislavi. A během 
procházky jsme se snažili ně-
jaké artefakty i najít. Což se 
povedlo.

Opravdu jste s výletníky našli 
něco z pravěku?

TR: Ano. Na jednom obděla-
ném poli, na trati Rovný nad 
dnešní Dalešickou přehradou, 
tehdy kaňonem řeky Jihlavy, 
se nám podařilo najít drob-
ný úštěp. Ten pravděpodob-
ně vznikl při opracovávání 
nástroje. Pocházel z rohovce 
typu krumlovský les. Jedná se 
o pravěkou záležitost, odpad 
vzniklý při tvorbě nástroje. 
Předpokládám, že to bylo vy-
tvořeno v mezolitu, nebo spíše 

v neolitu – jde tedy o asi šest 
tisíc let starou záležitost.

Když ale vezmeme širší okolí, 
nebude to asi nejstarší nález.

MV: Nejstarší nálezy, které 
se okolí Číměře podařilo najít, 
pocházejí ze Střížova. Jedná se 
o několik štípaných artefaktů, 
které tam našel můj táta, Fran-
tišek Vokáč. Byl to rohovec, 
který tam byl odněkud done-
sený. Artefakty byly silně po-
tažené patinou. Tvarem i tou 
patinou je lze zařadit někam 
do období čtyřicet tisíc až tři-
cet tisíc let před naším leto-
počtem.

Lze říct, jak se tam dostal?
MV: Donesli ho tam lidé, kte-

ří se nakrátko usadili u Střížo-
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va. Tehdy samozřejmě museli 
navštívit i okolí Číměře. Další 
lidé zde byli o desetitisíce let 
později. Žili na katastru Vla-
dislavi. Odtud pochází několik 
set různých kamenných arte-
faktů, někdy z let deset tisíc až 
osm tisíc let před naším leto-
počtem. V té době museli tito 
sběrači, lovci a rybáři zasaho-
vat široko daleko a určitě i oni 
nejednou navštívili Číměř. 
Jasně datovaný nález, který 
pochází přímo z katastru Čí-
měře, se našel severozápadně 
od obce. Bylo to u staré pol-
ní cesty vedoucí mezi Číměří 
a Střížovem do Vladislavi. Byla 
to krásně leštěná kamenná se-
kera vyrobená ze zelené bři-
dlice. Podle svého tvaru patří 

tato sekera do období kultury 
s malovanou keramikou, tedy 
asi 4400 let př. n. l. až 3500 let 
př. n. l. V té době tam již Pra-
číměřané opravdu byli. Z doby 
bronzové je nález asi kilometr 
od Číměře, ale na levém břehu 
řeky, pod Vladislaví. Tam byla 
v roce 1895 nalezena bronzová 
sekera. Ta patří někam do let 
1100 až 900 let př. n. l.

Co zajímavého jste na vycház-
ce objevili dále?

MV: Cestou k Jirkasovu mlý-
nu jsme výletníky upozornili 
na úvozovou cestu. Lze před-
pokládat, že po celé období 
středověku a novověku až do 
padesátých let minulého sto-
letí museli číměřští rolníci své 

vypěstované obilí mlít. K tomu 
byly vhodné vodní mlýny, 
z nichž připadají v úvahu hlav-
ně dva, Čermákův a Jirkasův. 
Tam byl stabilní celoroční prů-
tok vody. Každoroční sváže-
ní obilí a vyvážení namletého 
šrotu a mouky zpátky na kopec 
se podepsalo na krajině. Od 
13. století se zde dolů strmou 
cestou pohybovaly těžké povo-
zy. Asi každý si dovede před-
stavit, co cestování s těžkými 
náklady v tom svahu udělá. 
Svah byl rozbrázděný do hlu-
bokých zářezů, které pak už 
znemožňovaly průjezd povo-
zu. Pak se musela cesta přelo-
žit paralelně na novou plošinu, 
kde se kola znovu zařezávala 
do terénu. Tak se u Jirkasova 

Rozhovor
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Milan Vokáč se svými kolegy 
při vykopávkách na třebíčském 

Karlově náměstí letos v únoru

mlýna vytvořil svazek úvozo-
vých cest, přičemž jedna je tam 
opravdu hodně zařízlá. Vypa-
dá spíše jako zanesené koryto 
nějakého vyschlého potoka.

Takže  i  stará  cesta  je  jakou-
si  tichou  památkou  na  naše 
předky.

MV: To byl jeden z cílů té vý-
pravy – upozorňovat obyva-
tele na tyto drobné, naprosto 
nenápadné památky v krajině. 
Tedy to, co tvoří paměť kra-
jiny. Jdeme-li kolem obyčejné 
kamenné zídky, můžeme si 
představit, že tam stojí už ně-
kolik set let. Totéž ty úvozy, 
které vznikaly nejpozději ve 
13. století. Ty nám dokazují 
každoroční ježdění, které je 
doložené už jen opuštěným, 

tichým úvozem v lese. Je to 
památka, která úplně zaniká 
oproti krásnému kostelu ve St-
řížově, ale přitom tyto památ-
ky tvoří krajinu. Když se zničí, 
zničí se i původní část krajiny 
našich předků. Proto je nutné 
i těmto památkám věnovat pa-
třičnou úctu.

Mohla  by  i  taková  cesta  po-
sloužit jako archeologické na-
leziště?

TR: Výletníkům jsme řekli, že 
když budou dobře hledat, urči-
tě tam najdou nějakou starou 
podkovu. Určitě tam nějaká 
bude, protože ta cesta sloužila 
hodně dlouho. Předpoklad, že 
tam budou tyto ztrátovosti či 
železné součástky vozů, je vel-
mi pravděpodobný.

Ještě se vraťme k Čermákovu 
a Jirkasovu mlýnu. Jak ty jsou 
vlastně staré?

MV: V písemných prame-
nech je občas obtížné rozlišit, 
o kterých mlýnech se mluví. 
Z roku 1465 pochází zmínka 
o mlýně pod Číměří, kde jistý 
muž z rodu Provázků z Okraš-
ovic drží mlýn neoprávněně na 
úkor benediktinského klášte-
ra v Třebíči. Na tohoto Prováz-
ka si stěžoval opat Matěj. To 
bylo zaznamenáno písemně. 
Tři roky poté už byl ten spor 
bezpředmětný, protože třebíč-
ský klášter byl zničen. Jenže 
my dodnes nevíme, zda se jed-
nalo o Čermákův, nebo Jirka-
sův mlýn. Ale je patrné, že tam 
v polovině 15. století musel 
alespoň jeden z nich fungovat, 
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Milan Vokáč se svými kolegy 
při vykopávkách na třebíčském 

Karlově náměstí letos v únoru

mlýna vytvořil svazek úvozo-
vých cest, přičemž jedna je tam 
opravdu hodně zařízlá. Vypa-
dá spíše jako zanesené koryto 
nějakého vyschlého potoka.

Takže  i  stará  cesta  je  jakou-
si  tichou  památkou  na  naše 
předky.

MV: To byl jeden z cílů té vý-
pravy – upozorňovat obyva-
tele na tyto drobné, naprosto 
nenápadné památky v krajině. 
Tedy to, co tvoří paměť kra-
jiny. Jdeme-li kolem obyčejné 
kamenné zídky, můžeme si 
představit, že tam stojí už ně-
kolik set let. Totéž ty úvozy, 
které vznikaly nejpozději ve 
13. století. Ty nám dokazují 
každoroční ježdění, které je 
doložené už jen opuštěným, 

tichým úvozem v lese. Je to 
památka, která úplně zaniká 
oproti krásnému kostelu ve St-
řížově, ale přitom tyto památ-
ky tvoří krajinu. Když se zničí, 
zničí se i původní část krajiny 
našich předků. Proto je nutné 
i těmto památkám věnovat pa-
třičnou úctu.

Mohla  by  i  taková  cesta  po-
sloužit jako archeologické na-
leziště?

TR: Výletníkům jsme řekli, že 
když budou dobře hledat, urči-
tě tam najdou nějakou starou 
podkovu. Určitě tam nějaká 
bude, protože ta cesta sloužila 
hodně dlouho. Předpoklad, že 
tam budou tyto ztrátovosti či 
železné součástky vozů, je vel-
mi pravděpodobný.

Ještě se vraťme k Čermákovu 
a Jirkasovu mlýnu. Jak ty jsou 
vlastně staré?

MV: V písemných prame-
nech je občas obtížné rozlišit, 
o kterých mlýnech se mluví. 
Z roku 1465 pochází zmínka 
o mlýně pod Číměří, kde jistý 
muž z rodu Provázků z Okraš-
ovic drží mlýn neoprávněně na 
úkor benediktinského klášte-
ra v Třebíči. Na tohoto Prováz-
ka si stěžoval opat Matěj. To 
bylo zaznamenáno písemně. 
Tři roky poté už byl ten spor 
bezpředmětný, protože třebíč-
ský klášter byl zničen. Jenže 
my dodnes nevíme, zda se jed-
nalo o Čermákův, nebo Jirka-
sův mlýn. Ale je patrné, že tam 
v polovině 15. století musel 
alespoň jeden z nich fungovat, 
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Tomáš Rohovský při 
vykopávkách na třebíčském 
Karlově náměstí letos v únoru

čímž se dostáváme i k možné-
mu stáří úvozů.

Existují kromě písemných pa-
mátek  na  mlýny  i  nějaké  ar-
cheologické?

TZ: Já už asi před třemi roky 
u Jirkasova mlýna nalezl krás-
ný duhový střep ze 13. století. 
Ten nám dokládá, že už tehdy 
zde něco bylo.

Opět  jsme  se  dostali  do  stře-
dověku. A co novověk, tedy 16. 
století a dále?

MV: Právě ze 16. století 
a mladší doby pocházejí ke-
ramické úlomky, které lidé na 
vycházce našli. Jsou to zlomky, 
které se tam dostaly z Číměře 
či Střížova při zemědělských 
pracích, například byly vyve-

zené s hnojem. Dokazují nám, 
jaká situace a v jakém období 
byla v těch historických já-
drech obcí, kde nám možnost 
hledání znemožňuje asfalt, be-
ton a zástavba. I tyto zlomky 
nám ale poskytují informace 
o stáří historických jádrech 
obcí.

Jak lidé věděli, co mají hledat?
TR: Ještě předtím, než jsme 

z Číměře vyšli, jsme výletní-
kům ukázali nějaké artefakty, 
které jsme si s sebou přivez-
li. Jak pravěké, tedy štípanou 
a broušenou kamennou indu-
strii, tak i středověké. U těch 
středověkých jsme jim názor-
ně předvedli, že obsahují gra-
fit – ukázali jsme jim, že se 
s těmito střepy dá krásně psát.

Během procházky ale nedošlo 
jen na archeologii.

MV: To je pravda. Na jejím 
konci jsme věnovali pozornost 
i geologii a mineralogii. A také 
jsme si předvedli šlichování, 
tedy rýžování nerostů. To si 
většina našinců spojí se zís-
káváním zlata či cínu. My se 
zastavili u potoka pod Kozí 
hlavou, mezi Číměří a Třebe-
nicemi. O něm nebylo známo, 
jaké může poskytnout spole-
čenství těžkých minerálů. Tato 
společenství mohou obsahovat 
i takzvané mikrozlatinky, tedy 
malinká zrníčka ryzího kovu. 
Na potoce jsme tedy zkusi-
li vytipovat zajímavé místo, 
kde by se něco takového dalo 
nalézt. Bylo štěrkovité, proud 
z něj unášel lehčí minerály, 
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S číměřskými dětmi. Učil je o včeličkách
a odlévali společně svíčky.

jako je třeba křemen, živec 
a slída, a byl zde tedy možný 
výskyt těžších minerálů.

Zadařilo se?
MV: Na rýžování už nebylo 

příliš času, ale ano. Několik 
pomocníků do potoka vlez-
lo, jeden tam dokonce i spa-
dl (úsměv). Jeden klučík byl 
opravdu nadšený, měl i pánev 
na rýžování. Cílem bylo pro-
kopat se v korytu potoka na 
nějakou pevnou bázi, tedy tře-
ba skalní podloží, na které se 
zaráží těžké minerály. Podaři-
lo se dostat do hloubky asi tři-
ceti nebo čtyřiceti centimetrů 

a odtud získat pěknou skupinu 
těžkých minerálů. Většinou 
pod milimetr velikosti, ale pod 
mikroskopem vypadají nád-
herně. Například se povedlo 
nalézt zrníčka různých barev-
ných variet granátu. Růžové, 
červené, oranžové, fialové či 
našedlé. Většinou je to želez-
natá odrůda granátu, takzva-
ný almandin. Ten je ve světě už 
od starověku velmi vyhledáva-
ný pro různé šperky.

Jak  se  do  potoka  ta  zrníčka 
dostala?

MV: Rýžovali jsme na poto-
ce, který dělí mohutný třebíč-

ský žulosyenitový masiv od 
okolních přeměněných hornin 
moldanubika. To jsou napros-
to odlišné horniny. Jedna je 
hlubinná vyvřelina, ostatní 
vznikly z původních sedimen-
tů. Proto bylo zajímavé, co ten 
potůček snášel z jakého úze-
mí. Podařilo se zjistit, že tam 
docházelo ke kombinaci mate-
riálu. Žulosyenit třebíčského 
masivu poskytoval třeba vel-
ké množství zrn živců. Kdežto 
z těch okolních rul pocházela 
ona drobná zrníčka granátu. 
Ta by totiž v té hlubinné vy-
vřelině žulosyenitového masi-
vu nepřežila onen velký tlak.
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opravdu nadšený, měl i pánev 
na rýžování. Cílem bylo pro-
kopat se v korytu potoka na 
nějakou pevnou bázi, tedy tře-
ba skalní podloží, na které se 
zaráží těžké minerály. Podaři-
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ný almandin. Ten je ve světě už 
od starověku velmi vyhledáva-
ný pro různé šperky.

Jak  se  do  potoka  ta  zrníčka 
dostala?

MV: Rýžovali jsme na poto-
ce, který dělí mohutný třebíč-

ský žulosyenitový masiv od 
okolních přeměněných hornin 
moldanubika. To jsou napros-
to odlišné horniny. Jedna je 
hlubinná vyvřelina, ostatní 
vznikly z původních sedimen-
tů. Proto bylo zajímavé, co ten 
potůček snášel z jakého úze-
mí. Podařilo se zjistit, že tam 
docházelo ke kombinaci mate-
riálu. Žulosyenit třebíčského 
masivu poskytoval třeba vel-
ké množství zrn živců. Kdežto 
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vřelině žulosyenitového masi-
vu nepřežila onen velký tlak.

Číměřský zpravodaj 2022
Obec Číměř

fb .com/cimer.cz www.cimer.cz

Rozhovor

Úspěšné nálezy mezi  výletní-
ky asi vyvolaly značný ohlas.

MV: Přihlížející, kteří stáli na 
mostku, skandovali, ať se najde 
zlato, o které se pak rozdělíme. 
To se nepovedlo, ale i tak mys-
lím, že návštěvníci velice oce-
nili nálezy českých granátů.

Jak se vám líbilo zapálení vý-
letníků  pro  archeologii  a mi-
neralogii?

TR: Moc. Výletníků bylo 
opravdu požehnaně a všich-
ni byli velmi všímaví. Hlavně 
děti. Když jsme nalezli nějaké 
nerosty, okamžitě se rozběhly 
a hledaly podobné. Jeden klu-

čík měl s sebou i lupu, což se 
hodilo právě u nálezu těch gra-
nátů.

Našli jste na vycházce něco, co 
vás osobně překvapilo?

MV: Kamenný nález v trati 
Rovné, kde jsme objevili hro-
madu těžkých kamenů. Vystu-
povaly na jednom místě a byly 
opravdu podivné. Vypadaly až 
škaredě a nedaly se pořádně 
nikam zařadit. Některé byly 
tak těžké, že bylo podezření, 
že v sobě buď mají spoustu 
granátů, nebo nějaký rudný 
minerál. Tak jsem jeden z těch 
kamenů potom donesl geolo-

govi a mineralogovi Stanislavu 
Houzarovi, který kámen pro-
zkoumal pod ultrafialovým 
světlem. Nato jsme oba zajása-
li. V tom kamenu byl minerál 
zvaný scheelit. To je vlastně 
ruda wolframu – z něj se děla-
la například vlákna žárovek. 
Standa Houzar říkal, že se jed-
ná o neznámý výskyt tohoto 
minerálu v této oblasti.

A co Číměř z hlediska archeo-
logického?

TR: Katastr Číměře má v sobě 
určitě archeologický potenci-
ál. Jen se to tam musí ještě po-
řádně prozkoumat.
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Kateřinka Pavlíková

Honzík TopilMagdička Mrňová
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Tradiční  
Mikulášská nadílka  

3. prosince  
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