
Rozhovor
Novou rubrikou ve zpravodaji bude rozhovor. 
V každém čísle položíme někomu z místních
sedmero stejných otázek. 
Na první rozhovor jsme se vypravili do Muzea
panenek za paní Marií Roháčkovou. 

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Od malinka. Narodila jsem se tady, vyučila se tady,
pracovala v textilu a taky v nákupním středisku na
Dolní Bobrové. Vdala jsem se tady, děti mám
skoro všechny tady, a teď se bavím tady muzeem.
Které místo máte v Bobrové nejraději?
Nejvíc vzpomínám asi na zábavu v sokolovně. Tam
jsme od dětství chodili do Sokola cvičit a pak, když
jsme byli větší, jsme všechno, co jsme se naučili
třeba na kladině nebo na bradlech, předváděli 
na různých akcích. Tam jsem to měla vždycky moc
ráda.
Která osobnost z historie či současnosti
Bobrové je vaší oblíbenou a proč?
V mém mládí to byl pan Josef Topolovský, tehdejší
předseda místního národního výboru, za něj se
tady toho hodně spravilo, například všechna
náměstí, kde dřív rostla jen tráva. Později mě
hodně ovlivnili akademičtí malíři Richard Přikryl 
a Antonín Smažil. 
Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Mě třeba mrzí, že se vytratila zábava. Lidi přijedou
z práce, jsou jen doma na zahradě a nikam moc
nejdou. Ještě hasiči tu kulturu občas pozvednou,
ale jinak se tu nic moc neděje. 
My jsme trávili od Silvestra po ostatky na zábavách
každý týden, zpívalo se, tančilo, a když člověk přišel
na sokolovnu pozdě, už si neměl kam sednout.
Líbilo by se mi, kdyby tu zase bylo živěji.
Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak byste
zbývající čas prožila?
Já už jsem tak smířená, že jsem stará, takže bych
asi nedělala pořádně nic. I když mám toho pořád
na práci tolik, že bych se určitě nenudila. 
Doma na mě čeká spousta dalších panenek a taky
spousta knih, o kterých jsem si myslela, že si je
přečtu v důchodu, a pořád na ně nemám čas.
Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu,
film, divadlo atd.
Historky Jiří Andrleho. Ty bych doporučila opravdu
všem.

Co byste Bobrovákům popřála do budoucna? 
Právě to spřátelení. Aby ten život nebyl tak rychlý a
divoký, jak je teď. Aby uměli vypnout televize a
zahodit telefony a užili si klid a vzájemnou družnost.

Máte tip, námět či myšlenku, kterým by slušelo zveřejnění ve
zpravodaji? Ozvěte se na email zpravodaj@mestysbobrova.cz nebo

na telefon 732 118 415.



Vážení spoluobčané, 
koronavirus déle než rok ovlivňoval naše životy 
a dění kolem nás, omezil nebo rovnou zrušil
pořádání slavností, zábav, rodinných oslav a dalších
menších či větších akcí. Stresovaly nás informace 
v médiích, báli jsme se o svoje zdraví. Nyní doufáme,
že se život začíná vracet do normálního běhu a snad
první dobrou zprávou je, že letos proběhne tradiční
pouť i se zábavami. O konání dalších plánovaných
akcí se dočtete v dalších vydáních zpravodaje.
O dopravním terminálu jsme psali v letáku, doplním
již jen aktuální informace. Snad na konci června
bude osazen mobiliář (lavičky, odpadkové koše,
pítko,...) a autobusová čekárna. Jinak je stavba, jejíž
předávacím termínem je až konec října, prakticky
ukončena, což je v časech, kdy má řada firem
problémy s dodávkami materiálu, velmi dobrá
zpráva. 
Byl vybudován nový přístup do parku – místo
schodů, které byly v havarijním stavu. Podél
přístupu bude ještě zabudované zábradlí. Nově také
zastupitelstvo schválilo montáž nabíjecí stanice na
elektrokola. Park u kostela sv. Markéty by si zasloužil
úpravu zeleně. Stávající stromy bude nutné
prořezat, keře upravit, vylepšit trávníky. Toto však
bude vyžadovat nový projekt a následně i dotační
výzvu na úpravu zeleně. Bude tedy nejspíš ještě
nějaký čas trvat, než rekonstruované náměstí
dostane svou definitivní podobu.    
V souvislosti s úpravou dopravního značení 
u terminálu se řeší pasport dopravního značení celé
obce. Za pomoci dotací v rámci obcí Mikroregionu
vzniká projekt dopravního značení v městysu
Bobrová, problémové části budou osazeny
dopravními značkami. Tam, kde nebude značek
třeba, bude i nadále platit staré známé „pravidlo
pravé ruky“. V některém z dalších vydání se ještě 
k problematickým místům vrátíme, jen předesílám,
že dopravu na místních komunikacích řeší firmy,
které k tomu mají oprávnění, vše musí být
odsouhlaseno Policií ČR v souladu s pravidly
upravujícím pohyb na komunikaci. 

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
Červen 2021

Na závěr ještě jedna informace. V lese Šibínek, nad
školou, bude v červenci realizována Fit stezka, která
zpříjemní pobyt venku sportovně založeným
občanům a žákům ZŠ. Stavba bude stejně jako
terminál realizována za pomoci dotací IROP a MAS
Zubří země. 
Děkuji a všem přeji příjemně strávené letní
dny.

Zdeňka Smažilová 

Žádáme všechny podnikatelské subjekty se
sídlem v obci Bobrová, aby do 9.7.2021
předložili smlouvu o likvidaci odpadů vzniklých 
z podnikatelské činnosti a předložili evidenci
odpadů za rok 2020 na úřad městyse Bobrová.

Děkujeme, Úřad městyse

Upozornění



Nový terminál
S výstavbou dopravního terminálu v obci Dolní
Bobrová dochází ke zvýšení bezpečnosti všech
účastníků silničního provozu na přilehlých
komunikacích, zejména školáků. Přesto ale mohou v
souvislosti se stavbou vyvstat další okolnosti či
témata k diskusi. Na názor jsme se zeptali
odborníka na reality.
Nezvýší se průjezdnost kolem našeho domu? 
– pravděpodobně někde ano, ale pokud vím, že je to
i pro moji bezpečnost nebo mých dětí, vnoučat,
mám větší ochotu to akceptovat.
Nezkomplikuje se příjezd k našemu domu? 
– je to možné, ale při velikosti dotčených komunikací
se bude vždy jednat o zanedbatelnou vzdálenost.
Nesníží se tím hodnota mé nemovitosti? 
– každá nemovitost má svoje výhody a nevýhody,
přičemž vždy záleží na tom, kdo je posuzuje a proč.
Výhoda tak může být rázem nevýhodou a opačně. 
Např.: lokalita na okraji obce – nevýhoda z pohledu 

větší vzdálenosti do obchodu, k lékaři apod., ale
zase výhoda z pohledu klidu a menšího provozu.
Nebo nemovitost před rekonstrukcí – nevýhoda
malé aktraktivnosti, větší potřeby práce a financí,
proti tomu výhoda nižší ceny pro kupujícího a
možnost přizpůsobit si nemovitost vlastním
potřebám a vkusu. Nebo právě jednosměrný
průjezd – nevýhodou jsou daná dopravní pravidla,
naopak výhodou je určitě bezpečnost a lepší
průjezd v úzkých komunikacích, zejména v zimě. 
To, co opravdu snižuje hodnotu nemovitosti, jsou
její ZÁVADY a ne tyto NEVÝHODY. 
Na všechny otázky lze tedy odpovědět ANO i NE. 
Důležité je, že záměr všech je BEZPEČNOST a to
zejména těch nejzranitelnějších skupin. A netýká
se jen dětí a jejich rodičů. Dopravní terminál bude
jistě sloužit mnoho let a ti, co ještě dnes děti
nemají, je pravděpodobně jednou mít budou a ti,
co jsou starší, budou časem ještě starší a ocení
větší bezpečnost. Aby už nedocházelo ke
zbytečných tragickým nehodám.

Hana Michalová, Broker Consulting, a.s.
finanční a realitní specialista

sbor dobrovolných hasičů bobrová
Stalo se...
Na začátku letošního roku se členové našeho sboru
společně s místním divadelním spolkem zapojili 
do vyklízení půdy na sokolovně z důvodu rekonstrukce. 
  Sbor se také každý rok zapojuje do akce "Recyklujte 
s hasiči", kterou organizuje společnost Elektrowin, a.s.
společně s Krajem Vysočina. Díky elektrospotřebičům,
které jsme za loňský rok ve spolupráci se Základní školou
Bobrová posbírali, obsadil náš sbor v rámci Kraje
Vysočina páté místo. 

V průběhu měsíce června náš sbor odstraňoval původní,
nyní už nepoužívaný, rozhlas na celém území městyse.

Plánujeme...
V sobotu 31. července 2021 ve večerních hodinách bude
náš sbor pořádat soutěž v požárním útoku družstev
BOBR CUP. 

 

Zveme všechny fanoušky požárního sportu a příznivce
našeho sboru, aby přišli podpořit soutěžní družstva 
a společně posedět. 
Jednotka SDH Bobrová
Od poloviny března vyjela Jednotka SDH Bobrová k 10
událostem, většinou se jednalo o požáry suché trávy,
hrabanky a klestí v lese. Nejvíce požárů bylo v katastru
obce Bobrůvka (4). 11. dubna 2021 hořelo také 
v Bobrové na Valech. 
Kvůli velkému větru zde znovu začaly hořet už týden
uhašená ohniště. Prosíme tedy všechny majitele lesů, luk,
zahrad atp., kteří budou pálit ohně, aby ohniště chodili 
i po jejich uhašení podle aktuálního počasí minimálně
týden každý den kontrolovat (v případě velkého sucha i
14 dní). Přírodní živly jsou nevyzpytatelné. Připomínáme
také, že plošné vypalování porostů je zakázáno zákonem. 

Pokud musíte na své zahradě či jinde pálit oheň,
nezapomeňte to ohlásit na internetových stránkách
www.paleni.izscr.cz, popřípadě na telefonu 950 291 103. 
Pro více informací o činnosti našeho sboru a jednotky
navštivte internetové stránky www.hasicibobrova.cz.
 

Trochu jiný pohled



že mě seřve paní uklízečka, že nemám papuče.
že budu mít malé boty.
že budu pozitivní.

že to bude divný.
radost paní učitelky.
že budeme vypadat jinak.

Pandemie koronaviru zasáhla do života každého z nás,
ušetřeni nebyli ani naši nejmenší. Na jejich pocity jsme se
zeptali právě v týdnu, kdy se do dlouhých měsících vrátili
zpět do školy. Odpovědi čtvrťáků ZŠ Bobrová
přepisujeme bez jakýchkoli úprav a moc jim za ně
děkujeme.
Když ses dozvěděl(a), že se vrátíš do školy, bál(a) ses...

Když ses dozvěděl(a), že se vrátíš do školy, čekal(a) jsi, že…

že se budeme testovat dvakrát týdně.
větrání třídy.
že mě budou kamarádky pamatovat.
že se to stane protože vláda je tak blbá.

radost a nedůvěru.
strach a trému.
smutek.
dezinfekci.

že skoro každý vyrostl a má jiný styl oblečení.
že se budeme testovat z nosu.
že jsem se vůbec vrátil.

Když ses dozvěděl(a), že se vrátíš do školy, nečekal(a) jsi, že…

Když ses dozvěděl(a), že se vrátíš do školy, cítil(a) jsi… 

Když jsem se vrátil(a) do školy, překvapilo mě…

K dopisům od dětí se vrátíme ještě v srpnovém čísle...

Z mateřské školy
V rámci projektového dne „MŠ Bobrová Šablony III“ navštívila naši školu paní Nová
se svojí fenkou labradora Tessie. Tessie je záchranářský pes, vycvičený 
na canisterapii pro děti. 
Děti si vyzkoušely kontakt s cizím psem, byly poučeny, jak se chovat, když chtějí
pejska pohladit, seznámily se s prací záchranářského psa, s tím, jak pes dokáže
pomáhat, co umí a jak může být užitečný. Děti prolézaly překážkovou dráhou 
s tunelem, kde je důležitá spolupráce s pejskem, navození důvěry, odvaha 
a zdatnost, ale zahrály si také hru „Najdi piškotky mezi dětmi“. 
I když některé děti měly z Tessie zprvu obavy či strach, postupně však nabývaly
důvěry a po celou dobu projektu vládla přátelská atmosféra.  

MŠ Bobrová

ze základní školy

Přijďte si zaběhat, projet na kole, projít se nebo se jen podívat a
fandit na charitativní akci FreeRun21, která se uskuteční již pošesté
dne 04/09/2021 od 13 hodin. Délku trasy si může zvolit každý sám
- 5, 10, 15 nebo 20 km. Startovné činí 300 Kč při online registraci
na webových stránkách www.ptime.cz či 350 Kč na místě závodu.
Vyzvednutí startovního čísla je možné od 12:30h. 
Závod se vyznačuje uvolněnou atmosférou, krásnou přírodou,
spousty usměvavých tváří, výborného občerstvení a nápojů. A to
vše s jedinou myšlenkou - vybrat co nejvyšší částku na pomoc. 
Minulý ročník FreeRun20 se konal virtuálně a byl soustředěný na
pomoc tříletým autistickým dvojčátkům Lei a Zoe. Náš cíl byl
zaplatit asistenčního pejska Besta, kterého bude mít rodina doma
a bude holčičkám každý den pomáhat, což se úspěšně podařilo a
Bestík už rok dělá celé rodině pomocníka a parťáka. 
Více informací a průběh přípravy akce sledujte na facebookových
stránkách FreeRun Helps či na facebookové události akce
FreeRun21. 
Těšíme se na vás! 

tým FreeRunHelps
 

Freerun 21

http://www.ptime.cz/

