
Rozhovor

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Jsem náplava, ale už 40 roků žijeme zde, žijí zde i naše
děti. Pracuji zde převážnou část tohoto období, zažila
jsem zde chvíle velmi hezké, ale i smutné. Prostě
téměř vše, co mi život přinesl, se odehrálo v Bobrové. 

Které místo máte v Bobrové nejraději?
Velmi ráda vzpomínám na Špici u Kaňovce, Kótu a
Štulpku, kde se pálívaly ohně, slavily narozeniny, hrálo
se na kytaru a bylo nám krásně – je to ale doba hodně
dávná a ne vše tenkrát bylo dovoleno. Nyní jdu ráda
kamkoliv, kde je les, klid a kde se dají sbírat houby.
Snad nejraději mám dnes Kalvárii a Bobek.  

Která osobnost z historie či současnosti Bobrové
je vaší oblíbenou a proč?
Vyloženě jednu osobnost nemám, obdiv a úctu
zasluhuje celá řada lidí. Nechci na někoho
zapomenout, nelze vyjmenovat všechny, ale napadají
mě třeba všichni „staří“ sokolové, kteří i v těžkých
dobách hrdě reprezentovali obec, potom bývalý
knihovník pan Šoustar, jehož život byl v 50. letech
hodně těžký, PhDr. Janoušek, který zachránil oponu,
paní Roháčková za všechny ty panenky, Iva Řezníčková
za kroužek včelařů, paní Němcová a její krásný dar
hlasu, Adam Chroust, pan Roháček za humorné
říkanky, mladí divadelníci,…... omlouvám se všem, kteří
mi rovna nepřišli na mysl, ale jsou!!! 
Zároveň bych mohla vyjmenovat celou řadu známých
osobností z uměleckého prostředí. 

Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Myslím si, že Bobrová může některým okolním obcím
závidět takovou tu sounáležitost, vztah k místu, kde se
žije. 

Koho jiného požádat s koncem léta a komunálního
volebního období o rozhovor, než paní Zdeňku
Smažilovou, dámu, která z pozice starostky věnovala
obci uplynulých 12 let. Nechť je tedy tento rozhovor
též malým poděkováním… 

Řekla o sobě – žena, konec středního věku (počínající
stáří ☺), uvědomující si, že nestihne všechno, co stihnout
chtěla, zjišťující, že některé vize jsou už nereálné, některé
sny neuskutečnitelné... V budoucnu si přeji být více a
častěji babička pěti vnoučatům a ve zbylé části života
naložit s časem, který mě bude ještě shůry dán, jinak. 

Uzávěrka je vždy přibližně 2 týdny před vydáním zpravodaje,
touto prodlevou může dojít k neaktuálnosti některých
informací. Děkujeme za pochopení.

Každý člověk by měl mít rád své místo, pečovat o ně,
potom teprve může i toto místo žít a vzkvétat.

Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak byste
zbývající čas prožila?
To je docela těžká otázka, na jednu stranu by bylo fajn,
že mě čeká ještě rok života (protože smrt je jistá, ale
čas nejistý), na stranu druhou bych si přece jen chtěla
života užívat déle. Asi bych si udělala reálný plán věcí,
co stihnout chci, věcí, které stihnout musím, a všechno
by pak proběhlo s chladnou hlavou podle plánu. 

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu, film,
divadlo atd.
Nikdo (bez rozdílu náboženství) by si neměl nechat ujít
oslavy 300 let vysvěcení kostela na Horní Bobrové,
není to jen duchovní záležitost, ale kus historie spojené
se Santinim, geniálním stavitelem. Kromě toho všechny
chrámové koncerty mají neopakovatelnou atmosféru. 
Také v sobotu 10.září 2022 se na přírodním koupališti
v Novém Městě na Moravě pořádá 4. ročník
Charitativního běhu na podporu Domácího hospice
Vysočina, pozitivní je, že se může běžet, ale i jít, a také
že Nadace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek – prý
mávnutím křídel.  
V jednání je i beseda s doc. Mgr. Jindřichem Kynickým,
Ph.D., který velmi hezky a přátelsky povídá o výsadbě
stromů v ČR a na Vysočině i o svých projektech sázení
stromů v Mongolsku, Africe a na Madagaskaru. Tento
pán nejen povídá, ale i činí, sám jezdí sázet a dokonce
sázení financuje ze svých prostředků. Povídání s
panem docentem je moc zajímavé, pokud se beseda
uskuteční, nenechte si ji ujít.

Co byste Bobrovákům popřála do budoucna?
Ať mír zůstává s touto krajinou, zloba závist, zášť ať
pominou…
 



9. října se uskuteční oslavy 300 let od vysvěcení
kostela sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Je to jedna
z akcí, kterou pořádá Spolek Santini, a my se budeme
těšit na slavnostní mši a koncert v našem kostele. 
Od posledního srpnového týden nejspíše do konce
září nás opět nemine zvýšený provoz směrem od
Zvole, kudy bude vedena objízdná trasa z důvodu
uzavírky silnice Blažkov – Dolní Rožínka. Bohužel to
vychází na začátek školního roku, kdy se zvýší pohyb
chodců, také v této době vrcholí zemědělské práce a
s tím spojený pohyb zemědělské techniky. Požadavek
městyse byl umístění dopravní značky omezující
rychlost a upozorňující na pohyb osob, zda bude
požadavku vyhověno, prozatím nevíme. 
Ve dnech 22. a 23. září se také uskuteční volby do
zastupitelstva obce, volby budou tradičně probíhat v
zasedací místnosti na úřadu městyse. Volební lístky
budou včas doručeny všem voličům do jejich
poštovních schránek nebo budou k dispozici ve
volební místnosti. 
Poslední věcí je prosba k majitelům psů –
nenechávejte, prosím, pobíhat psy volně po obci.
Nemůžete vědět, jestli zrovna váš pes nenapadne a
nezraní člověka nebo dokonce dítě, kvalitě života v
obci pak neprospívají ani všude se povalující výkaly.

Vážení spoluobčané,
máme před sebou poslední letní měsíc. Je to ještě
relativně dlouhá doba na odpočinek a nabírání sil.
Bohužel toto už tak úplně neplatí pro školáky, je už za
pár dní čekají nové povinnosti. Letos do první třídy
nastoupí celkem 27 prvňáčků nejen z Bobrové, ale i z
okolních vesnic. Tradičně budou mít připravené malé
dárky, které budou moci využít při vyučování.
Popřejme jim hodně zdaru, ať se jim ve škole líbí.
Co nás v nejbližší době čeká (pomineme-li nekonečný boj
s kůrovcovou kalamitou):
Po proběhlé kontrole ze Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) na akci „Protierozní meze
M1 a M2 a polní cesty C15 a C40“ musíme doplnit asi
11 stromů, které buď uschly, nebo byly ulomeny
větrem, a doplnit keřovou výsadbu, tedy cca 200 ks
keřů, které byly z větší části nejspíše ohlodány zvěří.
Výsadba keřů je nutná také z důvodu zajištění krytu a
potravy pro různé ptactvo a zvířata. Potom teprve
budou meze správně plnit svoji funkci. Současně by
do konce října měly být doplněny i uschlé ovocné
stromky v aleji k Hoře. 
Probíhá také projektová příprava opravy polní cesty
C24 a C26, včetně doprovodné zeleně (mělo být
vysázeno cca dalších 80 ovocných stromů) na Horní
Bobrové, investorem je SPÚ, dotace 100 %. Jedná se o
opravu cesty ze státní silnice II/360 směr na
Radešínskou Svratku až téměř po bránu areálu
Bobrovské, a.s. (opravit lze cestu pouze na pozemcích
v majetku obce). Snad se potom podaří alespoň část
provozu zemědělské techniky odklonit na tuto cestu. 
Dokončení úprav náměstí na Horní Bobrové, kde je
téměř hotová výsadba stromů a keřů, bude
pokračovat obnovou trávníků a usazením mobiliáře.
Bohužel se letos nestihne dokončit oprava chodníků
ke kostelu (hlavní a boční) a chodník k faře.
Chodník by podle požadavku SPÚ a MěÚ NMnM měl
být z kamenných kostek. Městys Bobrová vstoupil do
jednání i s okolními obcemi, které spadají do farnosti,
budeme doufat, že na opravu chodníků obdržíme
nějaké finanční prostředky i z jiných obcí. Oprava
chodníků není součástí projektu revitalizace zeleně. 

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
srpen 2022



sbor dobrovolných hasičů
bobrová
Stalo se 
  V neděli 19. 6. 2022 byl tým starších žáků na
poslední soutěži Novoměstského poháru Soptíků
před prázdninami, a to v Zubří. Obsadil zde 11. místo.
Gratulujeme!
 V pondělí 27. 6. 2022 jsme prezentovali naši práci a
techniku v rámci branného dne základní školy.
 Od pátku 1. 7. 2022 do úterý 5. 7. 2022 byla naše
mládež na hasičském táboře na cvičišti pod rybníkem
Kaňovec. Na programu byl nespočet zajímavých her,
koupání, pěší i cyklovýlet, diskotéka, stezka odvahy,
účast na hasičských oslavách v Radešínské Svratce a
spousta dalších aktivit. 
 V letošním roce je to 140 let od založení našeho
sboru. Při této příležitosti proběhly v neděli 24. 7.
2022 oslavy. Po slavnostní mši v kostele sv. Petra a
Pavla proběhlo žehnání nového dopravního
automobilu naší jednotky. Následně jsme se přesunuli
průvodem na hasičské cvičiště pro rybníkem Kaňovec.
Kromě hasičské techniky zde bylo k vidění několik
ukázek nejen práce hasičů - např. požární útok
provedený naší mládeží, hašení požáru starou
technikou, hašení požáru oleje, vyprošťování zraněné 

osoby z automobilu či ukázka práce psovoda Policie
ČR a další. Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří nám pomáhali, reprezentovali náš sbor a
také všem, kteří se oslav zúčastnili a strávili s námi,
doufáme, příjemný čas.
V sobotu 30. 7. 2022 jsme se zúčastnili noční soutěže
v požárním útoku dle pravidel požárního sportu ZUBR
CUP v Zubří. Muži se umístili na 2. místě a ženy na 4.
místě. Gratulujeme!. 

Jednotka  
Za měsíce červen a červenec měla jednotka 7 výjezdů.
Většinou se jednalo o likvidaci nebezpečného hmyzu.
22. 6. 2022 vyjela jednotka k požáru hrabanky do
Radešínské Svratky a 27. 7. 2022 k požáru hrabanky v
lese u Radešína. 



Bezpečně do školy - policie informuje

Do další sezóny vstoupili také místní fotbalisté. V první
srpnovou neděli si v domácím prostředí smlsli na
soupeři z Jívoví (6:0), aby o týden později podlehli v
Dolní Rožínce poměrem 1:4. 
Přinášíme rozpis podzimní části sezóny a těšíme se na
vaši návštěvu v hledišti. Zároveň bychom vás rádi
pozvali na DĚTSKÝ DEN, který proběhne před derby s
Moravcem, v neděli 4. září, a to cca od 13 hodin.   

FC Bobrová - podzim 2022 Ne  21.8.  16:30  Bobrová - Nová Ves B
Ne  28.8.  16:30  Doubravník - Bobrová
Ne  4.9.  16:30  Bobrová - Moravec, od
13:00 dětský den
Ne  11.9.  16:00  Vír - Bobrová
Ne  18.9.  15:30  Bobrová - O. Bítýška
Ne  25.9.  15:30  Rozsochy - Bobrová
Ne  2.10.  15:00  Bobrová - Polnička
Ne  9.10.  15:00  Rožná - Bobrová
Ne 16.10. 14:30  Bobrová - Bystřice B
So 22.10. 14:30  Štěpánov - Bobrová

Začátek září je významným obdobím pro děti, které
zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se
po prázdninách do školních lavic vracejí. Cesty do škol s
sebou ale přinášejí i některá rizika, a to nejen na začátku
školního roku. Proto je velmi důležité připomenout
základní pravidla, kterými by se rodiče i děti měly řídit.

V první řadě bychom si měli uvědomit, že za bezpečný
pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají právě rodiče.
Je tedy vhodné, aby se svými dětmi prošli celou trasu do
školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude dítě
pohybovat. Při té příležitosti mohou dětem ukázat
bezpečná místa pro přecházení vozovky a znovu jim
vysvětlit zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost
dětí je jejich viditelnost. Měly by na sobě mít pestré
oblečení, případně některý z reflexních či retroreflexních
prvků. Použitím reflexního prvku nebo oděvu s
reflexními doplňky se při snížené viditelnosti dosáhne
významného zviditelnění dítěte, čímž dojde ke zvýšení
bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. 

Dále je také nutné dětem říci, aby nekomunikovaly s
cizími lidmi a v žádném případě si od nich nic nebraly.
Také musejí být poučeny o tom, aby s lidmi, které
neznají, nikam nechodily a nenechaly se pod jakoukoliv
záminkou zlákat například k tomu, aby k nim nasedly do
vozidla.

V případě, že rodiče dítě přepravují do školy osobním
automobilem, musí je mít umístěno v dětské
autosedačce, a to v případě, že dítě neměří více, než 150
cm a zároveň neváží více, než 36 kg.

Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči
dodržovat následující podmínky:
- dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která
odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům
- na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl
uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo
činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské
autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.
 

Dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle
podle podmínek stanovených výrobcem dětské
autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky
umístěno v souladu s návodem k použití této dětské
autosedačky

V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v
průběhu školního roku se v ranních a odpoledních
hodinách bude na ulicích vyskytovat více dětí, a měli by
této situaci přizpůsobit své chování, zejména pak
rychlost jízdy. Chování dítěte v silničním provozu
ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jsou jeho reakce velmi
těžko předvídatelné.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality


