
Rozhovor

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Přivdala jsem se do Bobrové před víc než dvaceti lety,
kořeny vlastně stále zapouštím. Mám tu ale nejbližší
rodinu, manžela a děti. Nemám to v hlavě nastavené
tak, že bych byla závislá na nějakém místě, nebo bych
lpěla právě na kořenech, ale Bobrová je místo, kde žiju
a asi i umřu. A mám tady ty, na kterých mi nejvíc záleží. 

Které místo máte v Bobrové nejraději?
Já jsem strašně líný člověk. Proto je asi mým
nejoblíbenějším místem naše terasa a výhled z ní. Je
vidět od Sádky až na věžičku kostela sv. Petra a Pavla,
Šíbínek, Křib, Potácelku, školu i sokolovnu. Za každého
počasí je tam krásně. Mám tam ráda nedělní snídaně
v létě a večerní čtení s dobrým vínem.

Která osobnost z historie či současnosti Bobrové
je vaší oblíbenou a proč?
Začnu historií. Protože jsem náplava, mám nejblíž k
dědovi mého manžela, k panu Milošovi Kašpárkovi. Byl
malířem samoukem a k Bobrové měl opravdu hezký
vztah. Jeho nejmladší dcera teď nechala vytvořit knihu
Obrazy s příběhy, kde jsou jeho malby.

Co se týká současnosti, tak asi nikoho nepřekvapí,
když řeknu, že mým vzorem je bývalá paní starostka a
má nadřízená Zdeňka Smažilová. Měla vizi, co chce
udělat, věděla, jak to má udělat a přes všechny
nepříjemnosti, se kterými se musela potýkat, vše
zvládala s grácií a nadhledem. Mě tyto vlastnosti chybí.
Děkuju, že mi dala příležitost a doufám, že jsem ji
nezklamala. Jinak smekám před Adamem Chroustem
a Veronikou Marešovou (Malou). Mají za sebou
ohromný kus práce, jsou uznávanými ve svých
oborech a myslím, že by mohli být velkou inspirací pro
dnešní mládež.

Jo a ještě si dovolím zavzpomínat na pana děkana
Daňka. Vím, že byl pro někoho až moc drsný, ale já
jsem tu jeho upřímnost a ostrý jazyk měla ráda, i když
jsem si taky dlouho zvykala :) 

Konec roku 2022 přinesl změnu nejen na postu
starosty obce. Ze své pozice po téměř pěti letech
odchází Marie Drdlová. Dáma, která by pro svou
obec dýchala  a za kterou je obrovský kus nezištné
práce. Nemohli jsme si proto nechat ujít příležitost ji
ještě před Vánoci vyzpovídat.   

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

Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
To je otázka do pranice. Naprosto jí chybí
sounáležitost. Některým obyčejná slušnost a pokora. Je
zde ale i ohromná spousta lidí, na které se dá
spolehnout, kteří nemyslí jen na sebe a dokážou
pomoct. Za tuto zkušenost jsem hodně vděčná covidu,
tam se hodně pročistily charaktery.

Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak byste
zbývající čas prožila?
Tuto otázku si spojuji se začátkem války na Ukrajině.
Bylo to hodně blízko a otázka jaderných zbraní
vyskakovala v myšlenkách asi všech. Takže bych žila asi
úplně stejně, jen možná ještě víc intenzivněji. Snažila
bych se dělat svou práci, jak nejlépe by šlo. Snažila
bych se být užitečná. A protože bych už nemusela
myslet na zadní vrátka, tak bych hodně peněz a času
procestovala s celou rodinou. A asi bych se snažila
narovnat nějaké pošramocené vztahy, protože s mojí
upřímností to umím někdy pěkně podělat.

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu, film,
divadlo atd.
Teď mi na nočním stolku leží kniha Opravdové zločiny
od Lucie Bechynkové a Ruská mafie od Jaroslava
Kmenty (díky Věru). „Kmentovky“ bych doporučila
přečíst každému. Skvělý novinář, který se nebojí napsat
pravdu, a který rozkrývá zákulisí naší politiky a
organizovaného zločinu. Jinak mám ráda severské
detektivky nebo knížky Aleny Mornštajnové.

Co byste Bobrovákům popřála do budoucna?
Popřála bych nám vzájemnou ohleduplnost, laskavost,
slušnost. Přála bych nám smířlivost a nadhled. Někteří
tady ví, jak se má chovat ten druhý, aniž by si dokázal
zamést i před vlastním prahem. Vidíme třísku v oku
druhého, ale vlastní trám odhalit neumíme.
Moc bych si přála, aby Bobrová fungovala jako
sjednocená obec s lidmi nadšenými do komunitního
života, a abychom společně tuhle obec proměnili v
místo, kde chceme žít a žije se nám dobře.



finanční prostředky navíc, které můžeme vynaložit na
potřebnější věci. Děkuji.

V této hodně neklidné a vypjaté době bych Vám rád
popřál poklidné a příjemné prožití vánočních svátků      
v rodinném kruhu, zdraví, štěstí a mnoho úspěchů   
 do Nového roku 2023.
 
Jiří Koloušek, starosta městyse Bobrová 

Informace k událostem ze zasedání
zastupitelstva ze dne 14.12.2022
Vážení občané, vážení zastupitelé,
na středu 14.12.2022 bylo svoláno zastupitelstvo
Městyse Bobrová, pozvánka byla zveřejněna na obou
úředních deskách, jak ukládá zákon.
 
Bohužel při svolání zastupitelstva mi z adresáře
vypadla adresa jednoho zastupitele, který tím pádem
nedostal podklady. Daný zastupitel ale o svolání
zastupitelstva věděl z pracovní schůzky, kde se
rozhodlo o dni a hodině konání řádného
zastupitelstva. Musím také podotknout, že tento
zastupitel souhlasil v pokračování zastupitelstva. Toto
svolání však bylo napadnuto zastupitelem ze SNB a
celým zastupitelstvem bylo pak odhlasováno ukončení
zastupitelstva a přesunutí na jiný termín. Zároveň chci
podotknout, že zákon o obcích neukládá povinnost,
aby zastupitelé obdrželi materiály 7 dní dopředu. Toto
řeší jednací řád, který nebyl schválen. Takže k porušení
zákona nedošlo.

Také bych se chtěl omluvit, že na pozvánce bylo
uvedené špatné datum vyvěšení, a to 2.11.2022. Na
pozvánce však byl připojen i elektronický podpis, který
zanechává přesné datum i hodinu podpisu, a to bylo
2.12.2022. Elektronickému podpisu se přikládá větší
vážnost a tudíž na pozvánce byl tento podpis platný.

Funkce starosty obnáší mnoho nových úkolů a
informací, se kterými se snažím co nejlépe seznámit.     
I nová vláda má 100 dnů „hájení“, proto vás žádám      
 o trpělivost a shovívavost. Snažím se vše vykonávat     
 s nejlepším vědomím a svědomím. 

Jiří Koloušek, starosta

Vážení spoluobčané,
Děkuji Vám za projevenou důvěru v minulých volbách.
Musím poděkovat předchozímu vedení městyse za
jeho práci v předchozích volebních obdobích, na kterou
bych rád navázal. Jako starosta městyse Bobrová slibuji,
že svoji funkci budu vykonávat pečlivě, svědomitě a dle
svého nejlepšího svědomí.

K dotazům, zda jsem schopen něco udělat                     s
jednosměrkou od autobusového terminálu, Vám
musím sdělit, že tohle není jednoduchá situace.
Jakákoliv změna, která je v rozporu se schváleným
plánem, by znamenala vrácení dotace ve výši 5,5
miliónu korun plus další penále a sankce za nedodržení
dotačních podmínek. Tohle si městys ve svém rozpočtu
rozhodně nemůže dovolit, nehledě na to, že by
znemožnil investování  do dalších projektů. 

Rád bych vás seznámil s nejdůležitějšími plány, které
nás čekají v dalším období. Jedná se o :
- opravu komunikace od terminálu až po celou ulici tzv.
Potácelku
- opravu střechy na pečovatelském domě
- vybudování zázemí pro pracovní četu úřadu městyse,
na které je již vydáno stavební povolení
- umístění fotovoltaik na škole a školce, díky kterým             
v budoucnu snížíme náklady na drahé energie a také
využijeme přebytku energie pro veřejné osvětlení
- podporu spolků, jako jsou sportovci, hasiči, myslivci,
divadelní kroužek aj.
- dokončení úprav na místní sokolovně
- opravu cesty ke sportovnímu areálu (hřiště)
- rekonstrukci a odbahnění Rosince
- cestu ze silnice od Radešínské Svratky po areál
družstva okolo Rosince
- zasíťování pozemků na území horní Bobrové              
 za účelem výstavby rodinných domů
- opravu zastaralé části vodovodu a investici do ČOV.
 Řada jiných projektů je pak rozjednána, na spoustu
projektů buď jsou již přiznány, nebo se vyřizují dotace.

Na závěr bych chtěl vyzvat občany, aby u svých domů
parkovali auta tak, aby mohlo bez problémů docházet k
prohrnování silnic. Pokud by nedošlo k nápravě, bylo by
nutné situaci řešit dopravním značením, což jsou další 

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
prosinec 2022



sbor dobrovolných hasičů
bobrová

Hasičská mládež 
V sobotu 8. října proběhlo v Bohdalově podzimní kolo
hry Plamen. Mladší žáci se umístili z na 15. místě z 28
družstev. Starší žáci zaujali ze 30 družstev 17. místo.
O týden později, 15. října, se naši mladí hasiči
zúčastnili slavnostního vyhlášení celoroční soutěže
Soptík. Mladší i starší žáci se shodně umístili na
celkovém 9. místě. Gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci sboru!
 Během dvou říjnových víkendů proběhl v Lukách nad
Jihlavou dorostenecký Rescue Camp zaměřený na
výuku a praktický výcvik mládeže pro činnost ve
výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů.
Tohoto kurzu se zúčastnil i náš člen Jan Pokorný ml.,
který získal mnoho nových zkušeností, které může v
budoucnu využít při pomoci spoluobčanům v obci. Na
kurzu probírali např. zdravovědu, lezeckou techniku,
vyprošťování osob z havarovaných vozidel, dýchací
techniku, stavbu protipovodňových hrází, vyhledávání
osob, kynologii a spoustu dalšího. Již teď víme, že
příštího kurzu se zúčastní i další naši mladí a
perspektivní členové.
 V pátek 28. října se sešla hasičská mládež na
halloweenské noci v hasičárně. Na strašidla čekalo
bohaté občerstvení, spousta her, stezka odvahy a
soutěž o nejlepší kostým. V sobotu 3. prosince pak
proběhla v hasičárně také mikulášská besídka. Děti si
zatancovaly, zahrály několik her, a kdo byl celý rok
hodný, dostal od Mikuláše balíček. 

Jednotka 
 Od začátku října do začátku prosince vyjela jednotka
k pěti zásahům. Ve čtyřech případech se jednalo o
požár. Např. 10. října jednotka vyjela k požáru
hrabanky většího rozsahu do Rožné. 7. října se pak
zúčastnila taktického cvičení jednotek okrsku Bobrová
v Radešínské Svratce. 

Ve středu 7. prosince v 15 hodin naši hasiči spolu se
svými kolegy v celé republice uctili minutou ticha
památku dobrovolného hasiče ze Skalice u České
Lípy, který zemřel minulý týden v Novém Boru v
Libereckém kraji při požáru roubeného domu. Čest
jeho památce.
 
Pozvánka
 Sbor dobrovolných hasičů Bobrová srdečně zve
všechny občany na tradiční hasičský ples, který se
bude konat v sobotu 11. února v Sokolovně. K tanci a
poslechu bude hrát kapela 4Sýkorky. Bohatá tombola
a občerstvení zajištěno. 



Vážení spoluobčané, jelikož jsme se o prvním vydaném zpravodaji po volbách dozvěděli až  z  poštovních
schránek, nemohli jsme Vám v něm vyjádřit naše poděkování. Proto přijměte opožděné poděkování          
 za Vámi projevenou podporu při komunálních volbách, ve kterých jsme díky Vašim hlasům získali
skvělých 5 mandátů. Důležitou podporu jsme našli u sdružení sportovců, resp. u pana Miloše Srnského a      
 u sdružení pro čisté, průhledné a transparentní financování obce pana Vladimíra Kašpárka. Jednání             
o podpoře proběhlo i se sdružením hasičů. Bohužel jak je vidět z výsledku volby starosty, námi navrhovanou
Janu Dostálovou na post starosty nepodpořili.
Překvapivě jsme získali pozici místostarosty, jednoho člena rady, pozice předsedů finančního a kontrolního
výboru. Tyto pozice a menší počet mandátů nás nedobrovolně pasovali do role opozice. Nicméně si velmi
Vážíme Vaší podpory a budeme důsledně dohlížet na řádné fungování úřadu a rozvoje obce ku prospěchu
Vás všech.        
        

                                        DĚKUJEME VŠEM NAŠIM VOLIČŮM                                       
 a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2023

        Sdružení Nezávislých Bobrováků
 

OČIMA ČTENÁŘŮ
Po čase připomínáme, že i nadále stojíme o
vaše příspěvky. Na redakční email
zpravodaj@mestysbobrova.cz nám zasílejte
své myšlenky, komentáře, vzpomínky, úvahy,
sloupky nebo básně, prostě cokoli, čím byste
rádi své spoluobčany obohatili. Pokud se dílo
bude týkat Bobrové, bude to skvělé, není to
však podmínkou. 

Budeme rádi za každý váš příspěvek a
předem si vyhrazujeme právo jej zkrátit či
jinak vhodně upravit. Příspěvky vulgární,
nenávistné či anonymní budeme rovnou
mazat. 

Uzávěrka čísla je jako vždy k poslednímu datu
měsíce předcházejícího vydání, tentokrát
tedy k 31. lednu 2023. 

Děkujeme a přejeme pohodové Vánoce!
Redakce zpravodaje

poděkování

mailto:zpravodaj@mestysbobrova.cz

