
Rozhovor

 Jak je váš život spojen s Bobrovou?
V Bobrové jsem vlastně vyrůstala. S rodiči jsme bydleli ve
Žďáře, ale rodiny obou mých rodičů byly právě                
 z Bobrové. Zde jsme trávili všechny víkendy, svátky i
prázdniny. Čas u babičky a dědy byl jedinečný a pro mě
zásadní. Zde jsem prožívala bezstarostné dětství ve
spojení s přírodou a rodinou, s mými prarodiči. Zde
vnímám nejvíc své kořeny. Uvědomila jsem si to ve chvíli,
kdy jsem se odstěhovala daleko z Vysočiny.

Které místo máte v Bobrové nejraději?
Mám ráda tichá klidná místa, kde je i přesto cítit pohyb a
život. Takovým místem je pro mě třeba mostek přes řeku
pod kostelem sv. Petra a Pavla vedoucí na Kopec. Také
cesta mezi naším domem a Křížkovými (babička a
dědoušek říkali “vejvoz”). Nejvíc mě oslovuje a přitahuje 
 místo za plotem našeho domu, původně les. Dnes jsou
tam sice vykácené stromy, ale houštím vede cestička,
kterou se můžu vydat na Kótu. Les na Šibínku mi evokuje
čas dětství, miluji to místo, všechny jeho podoby a
proměny, barvy, vůně, zákoutí, vše, čím pro mě je.

Která osobnost z historie či současnosti Bobrové je
vaší oblíbenou a proč?
Mými oblíbenými lidmi jsou moji předci, kteří pochází z
Bobrové. Dědeček a babička Josef a Františka Mezníkovi,
v jejichž domě nyní bydlím se svými dětmi. Díky tomuhle
dědečkovi jsem získala lásku k českému jazyku, který
dnes učím. Lojzík a Zdenička Kupkovi, moji rodiče
Bohumír a Eva Kupkovi…Díky mým předkům jsem tam,
kde jsem, a jsem taková, jaká jsem. Patří jim můj veliký
dík. Úplně nejvíc oblíbenými bytostmi jsou moje děti
Mikuláš, Metoděj a Magdalena, které považuji                
 za Bobrováky. Vyrostli zde. Snad i oni to tak vnímají. Jsou
mými největšími životními učiteli, dělají mne lepším
člověkem. Co se týká lidí, kteří nejsou z mého klanu, mezi
mé oblíbence a přátele patří manželé Strnadovi, Jarda a
Zdenička, pro mě renesanční lidé s vnitřní moudrostí a
lidskostí, a také Ivča Řezníčková a pan Chroust, moji rádci
a průvodci na cestě včelařením. Bobrová má spoustu
dalších lidí, které ráda vidím a potkávám, ctím jejich
životní příběh.

Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Necítím se kompetentní tohle hodnotit, protože zde
trávím málo času, byť zde bydlím. Pracuji ve Žďáře  

Na zahradě domu nedaleko školy. Tam můžete
nejčastěji zahlédnout paní Petru Vykydalovou
Kupkovou, ženu, která své jméno a životní příběh již
několik letech spojuje hlavně se Základní školou Na
radosti ve Žďáře na Sázavou. Začtěte se pozorně do
následujících řádků, stojí za to.

v alternativní škole, kterou jsem před 6 lety založila         
 s partou rodičů. Cítím to jako své poslání a věnuji tomu
hodně času. Ráno odjíždím a vracím se téměř až večer.
Bylo by pokrytecké mluvit o tom, co chybí, když v obci
chybím já se svou aktivitou a energií. A to je zároveň i to,
co mi nepřijde fér, jakkoliv hodnotit či komentovat, když se
někdo ve vsi o něco snaží a je aktivní, hledá a přemýšlí, jak
věci vyřešit. Oceňuji, když lidé komunikují otevřeně a mají
v souladu mozek i srdce, přináší návrhy řešení ve chvíli,
kdy se jim něco nelíbí, a kriticky myslí. Potřebuji lidskost a
laskavost. Bývá mi smutno, když slyším, že se to děje
opačně. Vlastně jedna věc, co mi osobně chybí, je čistá
voda ke koupání. Chodím se koupat celoročně, tedy
jezdím. Stále hledám čistý rybník, tůňku či jezírko
blizounko Bobrové, kam bych mohla dojít pěšky. Voda mě
udržuje bdělou a zdravou. Kdybyste někdo o něčem
věděl, dejte mi vědět, prosím.

Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak byste
zbývající čas prožila?
Nijak se nezabývám katastrofickými scénáři, a tak nemám
ani žádný skvostný nápad, jak prožít poslední rok svého
života. Chci svůj život ŽÍT v přítomnosti a bdělosti,         
 ve spokojenosti a důvěře, že vše se děje, jak má. Chci si
užívat obyčejných věcí, neztratit kontakt se sebou samou
a s druhými lidmi, nepřestávat žasnout nad zdánlivě
samozřejmými jevy, jako je východ a západ slunce, ranní
rosa, podzimní mlha nebo slunce ve stromech. A taky chci
mít dostatek času na tohle všechno.

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu, film,
divadlo atd.
Nedávno jsem četla knihu Podpis všech věcí od Elizabeth
Gilbert. Příběh vědkyně zkoumající mechy mě uchvátil a
inspiroval, víc si nyní všímám přehlíženého a málo
viditelného. Mám ráda dětskou literaturu. Mým dnešním
úlovkem v dětském oddělení žďárské knihovny je
obrázková kniha Cesta. Je o lidech, kteří jsou válkou
donuceni hledat nový domov. 
Každé léto navštěvuji dva mezinárodní festivaly. Prvním je
taneční festival Korespondance, kam se ráda vracím pro
krásnou atmosféru místa a také pro umělecký zážitek       
 z pohybu. Festival se koná v povznášejícím prostředí
žďárského zámku pod záštitou paní hraběnky Marie
Kinsky. Druhým je hudební festival Colour meeting         
 v Poličce, kde pod hradbami bývalého městského
opevnění potkáte interprety české i zahraniční alternativní
hudební tvorby. Doporučuji také sledovat kulturní dění       
v NMnM, občas se tam objeví pěkný špek:)

Co byste Bobrovákům popřál(a) do budoucna? 
Přeji nám všem, abychom byli šťastní a spokojení tam, kde
právě jsme. Abychom si dokázali přát navzájem a byli       
 k sobě ohleduplní a vlídní. Protože co dávám, se mi vrátí.
Každý člověk by měl mít rád své místo, pečovat o ně,
potom teprve může i toto místo žít a vzkvétat.



Vážení spoluobčané,    
tímto bych vám jménem našeho sdružení chtěl
poděkovat za účast v letošních komunálních volbách,
a to zvláště těm, kteří nás svým hlasem podpořili.
Jsem rád a vážím si toho, že jste do našeho sdružení
vložili důvěru i přesto, že jsme vznikli relativně
nedávno.
Nově díky vám mohu zastávat funkci zastupitele a
jako zastupitel budu dělat, co je v mých silách, abych
činil svědomitá rozhodnutí ve prospěch naší obce a
nás, jejích občanů. Nebude to ale v této turbulentní
době, kdy to, co platí dnes, nemusí platit zítra,
snadné. Budou nás jako zastupitele, ale i vás jako
jednotlivce či domácnosti, čekat těžká rozhodnutí a
spousta práce, bude to stát značné úsilí, ale pevně
věřím, že společnými silami to zvládneme překonat. 
Ještě jednou vám moc děkuji. 
Vladimír Kašpárek - Sdružení pro čisté, průhledné a
transparentní financování obce. 

Vážení spoluobčané,
Ve dnech 23. a 24. září proběhly volby do obecních
zastupitelstev. V Bobrové si nové zastupitele přišlo
zvolit 58,25% oprávněných voličů, což bylo asi o 12%
víc, než kolik činil celorepublikový průměr. 
Děkujeme končícímu zastupitelstvu za odvedenou
práci a tomu novému přejeme vše dobré do let
následujících. 

Zde uvádíme seznam členů nového zastupitelstva, a
to v abecedním pořadí.

Dostálová Jana
Fiala Miroslav
Kašpárek Vladimír
Koloušek Jiří
Mikišek Leoš
Pokorný Jan
Smažil Jiří, Ing.
Smažilová Zdeňka
Smažil Zdeněk
Srnský Miloš
Starý Roman
Straková Jaroslava
Strnad Jaroslav, Mgr.
Šindler Jiří, Ing.
Žilka Pavel, Ing.

V pondělí 17.10. se uskutečnila ustavující schůze
nového zastupitelstva, na které byl starostou městyse
Bobrová zvolen pan Jiří Koloušek. Místostarostkou
byla zvolena paní Jaroslava Straková. Pětičlennou radu
městyse vedle starosty a místostarostky doplnili Jana
Dostálová, Leoš Mikišek a Jan Pokorný. 

Více informací včetně detailních výsledků voleb
naleznete například na www.volby.cz

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
říjen 2022

Svoz komunálního odpadu
Dle informace od firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. proběhne první zimní svoz odpadu
ve středu 9.11.2022 a potrvá do konce března 2023.

Školní ples
Po dvouleté pauze způsobené epidemií čínského
koronaviru se letos opět uskuteční školní ples.
Tradiční akce proběhne v bobrovské sokolovně           
v sobotu 12.11.2022, k tanci zahrají Pikardi
(psychedelic rock’n’roll band from Pikárec), bude
tombola i řízek s bramborovým salátem, chybět
nebudou ani nápoje různého druhu.
Výtěžek školního plesu bude věnován na dobročinné
účely.

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



sbor dobrovolných hasičů
bobrová

Stalo se ...

Všichni v České republice jistě slyšeli o požáru          
v národním parku České Švýcarsko, který postupně
zasáhl více než 1600 ha plochy parku. V době
největšího nasazení dle statistik hasilo 8 vrtulníků, 5
letadel a cca 700 osob. Naši hasiči Jan Pokorný a Petr
Fiala neváhali s nabídkou pomoci a jako součást
odřadu hasičů z Kraje Vysočina se také zúčastnili
hasebních prací. Konkrétně prováděli dohašování
jednotlivých ohnisek v okolí Pravčické brány. 

Náš sbor získal od Nadace Agrofert již potřetí finanční
dar na hasičské vybavení. V letošním roce jsme
obdrželi finanční příspěvek 30 000,- Kč na pořízení
dvou D proudnic, které budou využívány všude, kde je
potřeba dodržovat kulturu hašení a šetřit s hasební
vodou.

V sobotu 3. září absolvoval náš hasič David Melichar
další ze závodů TFA - tentokrát ve Veleticích. Umístil
se na 16. místě. Byl to poslední závod Moravské ligy,
kde se celkově umístil také na 16. místě. Dále se naši
mladí hasiči zúčastnili 11. září soutěže v Odranci, kde
družstvo mladších žáků obsadilo 6. místo a družstvo
starších žáků 10. místo. Gratulujeme a děkujeme      
 za reprezentaci sboru!
 
Jednotka 
Od začátku srpna do konce září jednotka vyjela k 8
zásahům. Většinou se jednalo o likvidaci
nebezpečného hmyzu. Jednotka také hasila 2. srpna
požár slámy na poli u Křídel a 7. září požár hrabanky  
 v Radešíně.



 Školní okénko - info ze ZŠ

Vstup dětí do školy a jejich adaptace                  
 na požadavky spojené se školní docházkou
Spolupráce na preventivních programech            
 s metodičkou prevence a výchovným poradcem
Práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit
dynamiku vztahů a komunikaci učitele a žáků
Řešení vztahových problémů ve třídě
Podpora dětí se specifickými poruchami učení    
 z hlediska jejich psychické zátěže
Asistence dětem cizinců, etnických menšin a dětí
s obtížnější adaptací na školní docházku
Řešení individuálních problémů dětí a problémů
spojených s dospíváním
Podpora žáků ve znevýhodněných životních
situacích (neúplné rodiny, nemoc v rodině,
zdravotní znevýhodnění…)
Vyhledávání dětí s rizikem poruch učení a jejich
doporučení do pedagogicko-psychologické
poradny
Ve spolupráci s výchovným poradcem pomoc při
volbě povolání a střední školy
Spolupráce na výjezdech tříd a skupin tříd (kurzy,
výlety aj.)
Individuální/skupinové konzultace se žáky –
řešení jejich problémů
Konzultace pro učitele z hlediska předpokladů,
dovedností a schopností jimi vyučovaných dětí
Konzultace pro rodiče

Školní psycholožka 
Od 1. října 2022 jsme na naší škole ustavili stálé
pracovní místo školní psycholožky, která bude
dětem i rodičům k dispozici v určených dnech.
Psycholožka pomáhá dětem, rodičům a učitelům
zvládat problémy v různých oblastech souvisejících
se školní docházkou. Hlavní náplň činnosti školní
psycholožky směřuje především k práci se třídami,  
 k podpoře zdravých vztahů, k prevenci negativních
jevů, k podpoře komunikace a spolupráce mezi
dětmi a k práci s jednotlivými dětmi, které mají
nějaké problémy. Na daná témata poskytuje
konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sama
přispívá k překonávání obtíží.

Školní psycholožka se soustřeďuje především na tyto
oblasti:

Školní psycholožka je tu hlavně pro děti a jejich
rodiče. Její činnost podléhá zákonu o ochraně
osobních údajů a Etickému kodexu školního
psychologa. Proto veškeré důvěrné informace,

k jejichž předání učitelskému sboru či vedení školy
nedají děti a jejich rodiče souhlas, zůstávají k
dispozici pouze školní psycholožce.
Činnost školní psycholožky je závislá na důvěře.
Věříme proto, že se podaří vybudovat ve škole
podmínky, které umožní spolupráci ku prospěchu a
ke spokojenosti našich žáků a jejich rodičů.
Na školní psycholožku, paní Lucii Podařilovou, se
můžete obrátit osobně, nebo ji kontaktovat na
telefonním čísle 774 812 690, nebo e-mailem
lsmekalova@seznam.cz.

policie varuje a informuje

Na platby v prostředí internetu mějte zvláštní
účet a něm jen přiměřenou částku. Nepropojujte
využívané  účty pro přístup z jednoho přihlášení.
Velmi nebezpečné je vyplňovat údaje potřebné k
platbě elektronickou kartou, či přístupové údaje
do elektronického bankovnictví do „tabulek“,
které byly zpřístupněny zasláním odkazu na
webovou stránku. Každá seriózní platební brána
se otevírá z prostředí webových stránek
obchodníka a po platbě se tam vrací. Používejte
jen platební brány, které jste v minulosti úspěšně
použili. Pokud se vám způsob platby nezdá,
nepoužívejte jej a operaci neprovádějte! 
Pro přístup do bankovnictví si vytvořte záložku
nebo zástupce. Pečlivě si vždy adresu prověřte.
Při vyhledání bankovnictví z vyhledávače
opravdu hrozí otevření falešného odkazu.
Při jakýchkoliv potížích kontaktujte banku, sdělte,
že jste se stali obětí podvodu a platbu
reklamujte. Buďte důrazní, někteří úředníci bank
projevili v minulosti značnou nekompetentnost a
liknavost.
V případě podezření, že jste se stali obětí
podvodníka, vše ihned oznamte policii na linku
158.

Na poli kybernetické kriminality vládne již několik
měsíců technika, prostřednictvím které vás pachatel  
může připravit o velké peníze. Je založena na
postupech, které se snaží člověka donutit vepsat do
připravené „tabulky“ údaje potřebné pro provedení
elektronické platby. Jsou to číslo karty, doba
platnosti karty, elektronický PIN a autorizační kód. V
horším případě se  pachatel snaží vniknout přímo do
účtu a požaduje vyplnění přihlašovacího jména a
hesla do elektronického bankovnictví.

A jak nenaletět? Zkuste následující rady.


