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Výsledky voleb do zastupitelstva Městyse Bobrová 5. a 6. 10. 2018 

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech  seznamu voličů             722 

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                   425 

Počet neplatných hlasů                                                                                  6 

 

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty  

Sportovci 

1. Miroslav Roháček                                                                                 110 

2. Miloš Straka                                                                                             58 

3. Jiří Koloušek                                                                                           100 

4. Jana Smažilová                                                                                       187 

5. Lucie Hájková                                                                                           55 

6. Jaroslava Straková                                                                                   98 

7. Jiří Šustáček                                                                                            103 

8. Jaroslav Trnka                                                                                           72 

9. Aleš Melichar                                                                                            79 

10. Jaroslav Ptáček                                                                                         36 

11. Petr Tulis                                                                                                    81 

12. Jiří Svoboda                                                                                               52 

13. Daniel Roháček                                                                                        26 

14. Karel Flídr                                                                                                  99 

15. Miloš Srnský                                                                                              88 

 

Sdružení nezávislých kandidátů-Hasiči 

1. Jan Pokorný                                                                                             249 

2. Leoš Mikišek                                                                                           195 

3. Pavel  Žilka                                                                                              268 

4. Miroslav Fiala                                                                                         189 

5. Pavel Žilka                                                                                               198 

6. Zdeněk Jirčík                                                                                           129 

7. Hana Veselá                                              109 

8. Martin Havránek                                                                                     83 

9. Josef Klimeš                                                                                              93 

10. Tereza Žilková                                                                                         130 

11. Tomáš Jirčík                                                        123 

12. Tomáš Samek                                                                                            98 

13. Lucie Mikišková                                                                                         90 

14. Josef Vranka                                                                                               87 

15. Radek Prchal                                                                                               33 



Občanská demokratická strana 

1. Zdeňka Smažilová                                                                                    277 

2. Jaroslav Strnad                                                                                         250 

3. Oldřich Konečný                                                                                       201 

4. Irena Ambrožová                                                                                      108 

5. Zdeněk Smažil                                                                                           150 

6. Dana Fialová                                                                                              196 

7. Gabriela Mikišková                                                                                   131 

8. Karel Urban                                                                                                127 

9. Antonín Dvořák                                                                                         134 

10. Markéta Malá                                                                                            153 

11. Lenka Švaňhalová                                                                                        74 

12. Josef Švaňhal                                                                                                88 

13. Jakub Fiala                                                                                                   111 

ČSÚ byly volby oficiálně ukončeny dnem 9. 10. 2018 a od tohoto data běžela 10-ti denní lhůta pro podání odvolání. 

Ustavující schůze zastupitelstva městyse Bobrová se uskuteční v pondělí 5. 11. 2018. Z důvodu probíhající výstavy na 

úřadu městyse, bude schůze v hasičské zbrojnici začátek 17.00 hod. 

Zápisky z kroniky místního občana 

Listopad je měsíc, kdy vzpomínáme na naše zemřelé. Tentokrát si dovoluji z tatínkovy kroniky vypsat tři příběhy, které 

vyprávěli jeho strýcové při draní peří v roce 1942. V druhém příběhu tatínek píše o svém strýci z horní Bobrové, který  vyprávěl 

svoje osobní svědectví, něco, co sám prožil.  

           Z.N.                                                                                                                 

Záhadný pán 
V jednom našem městě sloužila u pánů dívka z venkova. Byla velice zbožná. Každý večer se modlila a nejvíce za dušičky 

v očistci. Jednou se stalo, že byla ze služby propuštěna. Sbalila si své věci a smutná šla městem. Hlavu měla sklopenou a proto si 
ani nepovšimla, že k ní přišel jakýsi pán a ptá se jí, proč je tak smutná. Ona mu pověděla, co se jí přihodilo a že neví, co má dělat, 
ale že by ráda zase někde sloužila. Neznámý jí povídá, že ví o místě, kam by mohla ihned nastoupit. Když děvče souhlasilo, zavedl 
je k jednomu domu a povídá: “Zde v tolikátém a tolikátém poschodí bydlí ta a ta paní. Běžte k ní, jistě vás přijme!“ Dívka 
poděkovala a vešla do domu. V označeném poschodí našla byt oné paní. Představila se jí a řekla, že jí jakýsi pán řekl, že jí zde je 
potřeba. Paní se zarazila a povídá: „Vždyť já jsem  o tom, že bych potřebovala služku nikomu  nic nikdy neříkala.“ 
Děvče se zatím rozhlíželo po světnici a v pěkném zaskleném rámu poznalo podobenku neznámého, který ji sem přivedl. „Tento 
pán mě sem přivedl,“ povídá děvče paní. Ta se zamyslela nad těmi slovy. Vždyť to byl její syn, který jí už dávno zemřel… Děvče 
pak vzala do služby a po čase si je dala adoptovat. Tak skončil tento příběh. 
 

Tajemné světlo 
  Asi v roce 1938 nebo 1939 zemřel hornímu strýci strýc M. z Olešínek. Protože nebylo po něm bližších příbuzných, musil 
pohřeb obstarat sám horní strýc, jako jediný bližší příbuzný. Bylo to v podzimní době asi tak jako v setí. Strýc zapřáhl koně do 
rychtinky, vzal s sebou nejmladšího synka Jarku a jel do Zvole, kam Olešínky patřily farností. Zdržel se tam až skoro do večera. 
Když všechno vyřídil, jel domů. Bylo už dost šero, skoro tma. Světlo sebou neměl. Když přijel k dřevěnému mostu, kde se křižují 
cesty od Olešínek a od Račic, byla už docela tma. Za mostem upozornil asi tříletý Jarka otce, že někdo jede od Olešínek za nimi na 
kole a že by na něj měli počkat. Strýc zastavil koně, když viděl světlo, jakoby od dynama, které se neslo směrem od řeky přes 
louku k silnici. Myslel si, že někdo z Bobrové ho viděl jet do Zvole a že se s ním chce svézt. Když se světlo přiblížilo asi na deset 
kroků od povozu, pěkně posvítilo před koně a zhaslo. Strýci bylo divné, že neslyšel žádný šustot, tak jako když se jede na kole. 
Chvíli čekal a když nikdo nešel, jel dál. 
Strýc to považuje za zjev související se smrtí jeho strýce . 
 

Náhodné setkání 
Tento příběh neznám tak od základu jako ten předešlý, který nám strýc nezměněný vykládal již několikrát. Kostelník Fiala 

je rodák z Bohdalce a odtud také pochází tento příběh. 
   V Bohdalci zemřela již dřív paní X. Náhodou šla večer ze služby, anebo z nákupu (nevím to už přesně) jistá dívka 
z Bohdalce, asi příbuzná té, co umřela. Za Dolní Bobrovou u hřbitova ji buď dohonila nebo potkala (také nevím přesně) ta, jež byla 
delší dobu nemocná, hovořila s ní a když dívka přišla domů, nechtěla věřit tomu, že ta osoba právě před chvílí zemřela. To, co se jí 
přihodilo, když šla z Bobrové, všem hned pověděla. 
 

 

 



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 

Policisté budou dohlížet na plynulost v dopravě 
 
KRAJ VYSOČINA – Koncem října a začátkem listopadu se na hřbitovy začne sjíždět mnoho lidí, aby uctili památku svých 
blízkých zesnulých. Vyšší hustota provozu může vést k problémům v dopravě. Policisté v tomto období každoročně 
evidují zvýšený počet dopravních nehod, u kterých v některých případech sehrál svoji roli i alkohol. 
 
Lidé budou vyjíždět na hřbitovy v blízkosti svých bydlišť, ale do našeho kraje budou přijíždět i z jiných krajů. Policisté v těchto 
dnech proto zvýší dohled nad silničním provozem. Policejní hlídky budou kontrolovat místa, kde se nacházejí hřbitovy a zvýšený 
počet dopravních policistů bude nasazen i v rámci běžného výkonu služby. 
 
V souvislosti s památkou zesnulých upozorňujeme účastníky silničního provozu, aby jezdili opatrně, zbytečně nespěchali a na 
cestu se vždy vydávali odpočatí. V tomto období vyjíždí často i tzv. sváteční řidiči, kteří nemusí mít včasnou reakční dobu, a proto 
je potřeba být v každé situaci obezřetný a opatrný. Pamatujte, že je tu již podzim, a proto mohou být silnice pokryté mokrým listím, 
popřípadě namrzlé. Po ránu také bývají časté mlhy.  
 
Doprava ale není jediným problémem „Dušiček“. Při návštěvě hřbitovů buďte opatrní i na své věci. Hřbitovy a parkoviště blízko nich 
začnou navštěvovat i lidé, kteří sem přijdou úplně za jiným účelem. Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen 
na chvíli a předpokládají, že se nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho prohledání ale zloději stačí jen pár minut. Proto 
veškeré cenností – mobilní telefony, fotoaparáty, kabelky nebo třeba peněženky, nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v 
zavazadlovém prostoru či na jiných viditelných místech. 
 
Vaše věci nemusí být v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s sebou na hřbitov. V okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou 
cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj hrobu a jdete např. pro vodu do vázy, odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit 
svíčku, stává se váš majetek velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci všímat si svého okolí a zejména podezřelých 
osob. Pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde ke krádeži vašich věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit policii. V případě 
vykradení vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na příjezd policejní hlídky, která celou věc zadokumentuje a následně prošetří.   
 
nprap. Martin Hron 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení tisku a prevence 
Vrchlického 46 
587 24 Jihlava 
 

 

Výzva TJ Sokol Bobrová z.s.  široké veřejnosti. 

Bobrová je obcí bohaté sportovní historie pod křídly Tělocvičné, potažmo Tělovýchovné jednoty se silnou členskou 

základnou. Poslední období však přineslo útlum řady aktivit (cvičení pro děti, ženy – cvičení s hudbou, aerobik, 

volejbal apod.), ztrátu přehledu dlouholetých členů o dění v našem sdružení a oslabení role TJ v životě městyse. 

Sport probíhal až na výjimky v režii zájmových skupin a jednotlivců. 

Přesto se podařilo alespoň fotbalovému oddílu udržet důstojnou pozici a ze spolupráce ÚM a fotbalistů vzešel dlouho 

očekávaný víceúčelový sportovní areál. Právě zde je velký potenciál – nejen pro rekreační sport, ale také pro 

organizovanou činnost - především naší mládeže. Aktivizujme zkušené cvičitele, přiveďme děti na sportoviště a 

budujme adekvátní zázemí. K tomu je zapotřebí obnovit strukturu TJ, zrevidovat členskou základnu a zapracovat na 

využití příslušných rozvojových programů. Prvním krokem, který již proběhl, byla změna právní formy jednoty, nyní TJ 

Sokol Bobrová, zájmový spolek. Druhým krokem by měla být aktualizace  členské základny.  Obracíme se  proto tímto 

na širokou veřejnost s nabídkou členství v naší TJ. Rádi uvítáme každého, komu jsou sport a tělovýchova blízké. Také 

se obracíme  na bývalé  aktivní sportovce, kteří jsou stále našimi členy, zda chtějí v členství pokračovat - ať již jako 

činovník nebo pouze jako sympatizant a podporovatel, což je také možné. 

 Chceme dále budovat a udržovat sport a sportoviště v naší obci, hájit zájmy svých členů a podílet se na veřejném 

životě v obci. Pokud Vás tato výzva oslovila, neváhejte a kontaktujte nás. 

Miroslav Roháček, předseda TJ Sokol Bobrová, z.s. 

Tomáš Šindler, člen vedení TJ 

 

 



Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 
Recept, který si dnes přečtete, nepochází od bobrovských dam, ale od velice známé kuchařky Magdaleny Dobromily 
Rettigové, která působila v Litomyšli. Vařila pro panstvo na zámku, psala kuchařky i knihy příběhů. 
Jablkové kobližky 

Oloupej 12 míšenských jablek, ustrouhej je na struhadle, dej na kastrolek půl lotu másla, dej ty strouhané jablka 
k tomu a nech je dusit. Usmaž jednu strouhanou žemličku dozlatova, nech vychladnout, dej pak na misku a ty jablka 
k tomu. Když oboje vychladlo, vraz do toho dva žloutky a jedno celé vejce, dej k tomu tři loty tlučeného cukru, trochu 
tlučené skořice, hřebíčku a trochu drobně pokrájené citronové kůry, dobře to umíchej, a řídké-li to jest, přidej trochu 
strouhané žemličky, udělej kulaté kobližky, obal je v strouhané žemličce, vysmaž v rozpáleném másle, posyp skořicí a 
cukrem, dej na stůl. 
(Poznámka: 1 lot je asi 17 gramů) 
 

Pozvánka: 
Základní škola Bobrová srdečně zve všechny občany v sobotu 17. 11. 2018 na Školní ples v místní sokolovně. K poslechu 
a tanci zahraje Kapela Naz5. 

Mateřská škola v Bobrové zve všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti na rozsvěcování vánočního stromu. 
Akce se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 17.00 hod., před úřadem městyse. Všichni jste srdečně zváni. 

 

INFORMACE PRO OBČANY 
 

� Opětovně upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů. Městys bude nucen nechat psa odchytit a poté 
veškeré náklady vymáhat po majiteli psa. Bohužel se nedávno stalo, že volně pobíhající pes napadl maminku s dětmi, 
naštěstí se nic vážného nestalo, maminka duchapřítomně zasáhla a psa odehnala. V takovýchto případech by bylo dobré 
psa vyfotit a napadení nahlásit na policii ČR.  

 
� Vývoz popelnic bude od 1. 11. 2018 každou středu tzn. od  7. 11. 2018. 

 
� Městys Bobrová zve všechny občany na výstavu „Jak se žilo …“ k oslavám 100. výročí vzniku ČR, kterou bude možné 

navštívit v zasedací místnosti Městyse Bobrová a to v pracovní době úřadu. Po 7.00-16.00, ÚT 7.00-15.30, ST 7.00-17.00, 
ČT 7.00-15.30, PÁ 7.00-13.00 od 29. 10. do 16. 11. 2018. 

 

V letošním roce byla na Kalvárii – jako vzpomínka na Oldřicha Pokorného, rodáka z Bobrové – nainstalována 100. 

schránka (keš), která byla umístěna na lyžích a připevněna ke stromu. Bohužel někdo zničil toto stanoviště a schránku 

odcizil.  Co toho vandala k tomu vedlo, nevíme, ale je smutné, že právě letos, kdy slavíme 100. výročí  vzniku 

republiky, zničíme  to, co Sokolové z Třebíče věnovali našemu rodáku Oldřichu Pokornému a naší obci  - 100. kešku.                                    

Sokolové z Třebíče jsou z tohoto jednání také znechuceni, toto se bohužel ještě nikde  nestalo, ostatních 99 schránek 

je nepoškozených. Pana Pokorného si v Třebíči velice váží, byl to nadšený a talentovaný sportovec, cvičitel a činovník 

Sokola, nejvíce se věnoval skoku na lyžích a sjezdu. Dokonce v roce 1933 se stal mistrem republiky na Mistrovství  

RČS v Harrachově a dále ve švýcarském Wengenu obsadil 10. místo ve sdruženém závodě (mistrovství světa).  Působil  

jako profesor na gymnáziu v Třebíči  od roku 1938 do roku 1941, kdy byl zatčen a v roce 1942 umučen v Osvětimi.   

Máme úctu k naší minulosti, vážíme si tradic a slavných rodáků, zamysleme se nad sebou.   

Dalšímu řádění vandala neuniklo hezké zastavení na cestě směrem k Dománce. Zde také došlo k poničení koutku                

u studánky, které zde vybudoval pan Jaroslav…      

Bylo by na místě uvést věci do pořádku a omluvit se.  

S blížící se zimou, změnou času a špatného počasí přibývá na silnicích nehod, kdy auto srazí chodce, bohužel jsou tyto 

nehody v mnoha případech smrtelné. Mnoho chodců jak mimo obec  tak i v obcích nepoužívá reflexní prvky a chodí 

v tmavém oblečení. Viditelnost v tomto počasí je opravdu velmi špatná a řidiči chodce nevidí.  

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují 

světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. 
 
 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi. 
 Vydal úřad městyse Bobrová 2018, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 


