
Rozhovor

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Bobrová je můj domov. Místo, kde jsem vyrostla,
kam se vracím za svojí rodinou a kamarády.
Zároveň místo, kde se cítím nejvíce sama sebou
a kde jsem ze všech stran obklopena přírodou. 

Které místo máte v Bobrové nejraději?
Já jsem spokojená kdekoliv v přírodě.
Nejoblíbenější místo je ovšem jednoznačně
výhled u zříceniny hradu Valy, kde je nyní
zbudovaná i lavička na sezení. Doporučuji! 

Která osobnost z historie či současnosti
Bobrové je vaší oblíbenou a proč?
Osobnost jako takovou nemám. Ale každý člen
mojí rodiny je pro mě oblíbený a důležitý. Každý
z nich mi něco předal a něco naučil. 

Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Děti hrající si v přírodě, na ulici nebo na hřišti. 

Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak
byste zbývající čas prožila?
Určitě bych sbalila kufr a odletěla do zahraničí.
Poznávala bych nové země a celý rok si užila
naplno. Samozřejmě by se mnou museli sbalit
kufry kamarádi a také rodina. 

 

Jarní měsíce bývají pro spoustu z nás těmi, ve
kterých nejvíce tíhneme k výletům do přírody, ať
už pěšky, na kole nebo třeba ve formě
pravidelných běžeckých aktivit. I proto jsme do
dubnového čísla za respondenta pravidelného
rozhovoru vybrali Ludmilu Roháčkovou,
členku místní partičky, která se do vašeho
povědomí již nejspíš stihla zapsat organizací
charitativně-sportovních projektů FreeRunHelps
nebo Vyzvi se.

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

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu,
film, divadlo atd.
Na kulturu moc nejsem, táhne mě to spíše do
přírody. Takže můj tip směřuje k objevování
přírody – v Bobrové, na Vysočině, v Česku nebo v
zahraničí. Zkuste se projít třeba k malému letišti
za Bobrovou směrem na Radešínskou Svratku.

Co byste Bobrovákům popřála do
budoucna? 
Klidnou atmosféru a mnoho akcí, na kterých by
se všichni mohli setkávat. Nepoškozenou
přírodu, do které můžeme chodit na procházky.
Kolektiv, který drží při sobě, pomáhá si a přeje
ostatním. Přej a bude ti přáno. 

Připomínáme novou rubriku Očima čtenářů, o které jsme
psali již v létě a která čeká na svého prvního přispěvatele.
Email zpravodaj@mestysbobrova.cz je vám plně k dispozici.



S blížícím se koncem dubna se budeme těšit na
„Pálení čarodějnic“. To se bude tradičně konat
poslední dubnový den na hasičském cvičišti,
organizace se opět ujmou naši dobrovolní hasiči a
my věříme, že vedle občerstvení nezapomenou
objednat ani hezké počasí. Ještě předtím si určitě
nenechte ujít televizní utkání našich fotbalistů v
Borech. Pozvánky na tyto akce rovněž naleznete
uvnitř zpravodaje.

Závěrem přeji všem krásné a klidné jaro.
Zdeňka Smažilová 

Vážení spoluobčané, 
čas plyne jako voda a máme zde jaro. Jaro, od
kterého jsme čekali, že udělá "Tečku" za celým
dvouletým, pro nás všechny těžkým obdobím.
Covid-19 nám zmutoval do mnoha různých podob,
jaká bude ta poslední, která nám dokáže ztrpčit
život, to zatím nevíme. Co už ale víme, je, že se
musíme s touto nemocí naučit žít a doufat, že se
brzy najde účinný lék. 
  Aby snad nebylo problémů málo, dne 24. 2. 2022
vypukl vojenský konflikt, ve kterém Rusko napadlo
sousední Ukrajinu. Nejedná se o první válečný
konflikt mezi těmito dvěma zeměmi, je však dosud
nejrozsáhlejší. Odsoudily jej západní země, zvedla
se vlna solidarity, materiální i finanční pomoci pro
Ukrajinu, na Rusko byly uvaleny sankce a stále se
chystají další. Mnoho lidí z Ukrajiny našlo azyl u
nás, mnoho občanů naší obce pomohlo darováním
materiálu, léků, potravin i peněz. Všem dárcům
patří velké poděkování, stejně jako Farnosti
Bobrová, konkrétně za ubytování dvou žen a čtyř
dětí na místní faře na vlastní náklady.. Všichni si
přejeme, aby válka co nejdříve skončila, a tak bych
chtěla poprosit občany o respektování situace,
jsme momentálně všichni na jedné lodi a musíme
doufat, že to nebude dlouho trvat a situace všech
válkou zasažených se zlepší. 
S jarem naštěstí přicházejí i zprávy dobré. Během
měsíce března a začátkem dubna zaměstnanci
obce vysázeli 11 tisíc sazenic (6 tisíc smrků, tisíc
modřínů a 4 tisíce dubů), vše v lokalitě Horka.
Těšíme se, až žáci ZŠ v rámci Dne Země dosází
menší holiny u cesty v lokalitě Šibínek, sázet by se
měly třešně, lípy a javory, celkem cca 600 sazenic.
Další záslužnou akcí při příležitosti Dne Země je
Čistá Vysočina, pozvánka je ve zpravodaji,
organizátorům a účastníkům děkujeme.
Mnohokrát děkujeme také všem „dobrým duším“,
které se již stihly zapojit do jarního úklidu před
svými domy, na obecních prostorách a také na
náměstí a v autobusových čekárnách.

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
Duben 2022



sbor dobrovolných hasičů
bobrová

Systém výstrah v čr
 Jednotný systém varování a vyrozumění v České
republice využívá tři druhy signálů, ale jen jeden je
varovný a určen pro obyvatelstvo.
  Tímto varovným signálem v případě hrozby nebo
vzniku mimořádné události určeným pro všechny
obyvatele je signál  „Všeobecná výstraha“. Tento
signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě. Po něm
může následovat mluvená informace sdělující
obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí
vzniku nebo již nastalé mimořádné události a
opatření k ochraně obyvatelstva. Další informace o
mimořádné události jsou po zaznění signálu
předávány prostřednictvím médií a internetu.
Posledním signálem, který sirény mohou vysílat, je
„Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek
dobrovolných hasičů k požáru (na ostatní události je
jednotka svolána pouze prostřednictvím mobilních
telefonů). Tento signál je vyhlašován jednou
přerušeným tónem sirény po dobu 1 minuty. U
elektronických rozhlasů jsou občané vyrozuměni také
hlasově. U nás v Bobrové se rozhlas ke svolání
jednotky v době od 19:00 do 7:00 z důvodu rušení
nočního klidu nevyužívá.

 

Stalo se…

 Ve čtvrtek 3. 2. jsme ukázali techniku dětem v
mateřské škole v Bobrové a v sobotu 26. 2. jsme opět
asistovali jako traťoví komisaři při závodech Winter
race na Šiklově mlýně.
 V rámci sbírky vybavení pro ukrajinské hasiče, kterou
organizoval Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, 
daroval náš sbor 20 hasičských přileb a 9 opasků.

 Toto vybavení již nemůžeme používat, protože
nesplňuje aktuálně platnou českou legislativu, ale na
Ukrajině snad ještě poslouží.
Městys Bobrová pořídil pro naši jednotku nový
dopravní automobil Volkswagen Crafter. K jeho
financování přispěla dotace Ministerstva vnitra,
dotace Kraje Vysočina a dále dary řady sponzorů jako
COLAS CZ, a.s., PROAGRO, a.s. a další. Za to jim patří
naše velké poděkování. Jedná se o vozidlo s pohonem
4x4, které bude vyjíždět s naší cisternou jako druhý
vůz k mimořádným událostem. Kromě toho ho bude
náš sbor využívat i při práci s mládeží, pořádání
různých kulturních a sportovních akcí apod. 

Posledním signálem, který sirény mohou vysílat, je
„Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek
dobrovolných hasičů k požáru (na ostatní události je
jednotka svolána pouze prostřednictvím mobilních
telefonů). Tento signál je vyhlašován jednou
přerušeným tónem sirény po dobu 1 minuty. U
elektronických rozhlasů jsou občané vyrozuměni také
hlasově. U nás v Bobrové se rozhlas ke svolání
jednotky v době od 19:00 do 7:00 z důvodu rušení
nočního klidu nevyužívá.

nové auto našich hasičů momentka z karnevalu



Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
v neděli 24. dubna sehrají bobrovští fotbalisté zápas v Borech, na první
pohled běžný ligový, na pohled druhý zcela výjimečný. Česká televize
totiž bude v rámci projektu "Můj fotbal živě" utkání vysílat přímým
přenosem na programu ČT sport! Zahrát si takový zápas je pro nás
velkou poctou a vynasnažíme se co nejlépe reprezentovat naši obec.
Zápas začíná v 11 hodin, televizní přenos o 15 minut dříve, a jeho
součástí bude bohatý předzápasový, přestávkový a pozápasový
program. Utkání komentují sportovním fanouškům dobře známí
komentátoři Vlášek a Zelenka, uvidíte ambasadory z řad známých
sportovců, nástup s malými fotbalisty, DJ, atd. 
Takže pokud nevyrazíte fandit přímo do Borů, určitě se na nás
podívejte v televizi! 
fotbalisté FC Bobrová

Pozvánka od FC Bobrová

mateřská škola
Schůzka rodičů k zápisu
Mateřská škola Bobrová oznamuje, že se dne 20. dubna 2022 v 15,30 hodin uskuteční v
prostorách MŠ informační schůzka k zápisu do MŠ. Na schůzce rodiče obdrží žádost o přijetí k
předškolnímu vzdělávání a budou seznámeni s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ na školní rok
2022/23. Součástí schůzky bude i prohlídka prostorů MŠ.
Zápis do MŠ Bobrová 
proběhne prezenční formou ve středu  4. 5. 2022 v časech 9,30 – 11,30 a 13,00 – 16,30. 
Prezenční forma: osobní podání ve škole. 
K osobnímu podání žádosti se dostavte s Vaším dítětem. K zápisu je nutné doložit rodný list
dítěte. 
Pokud se nezúčastníte schůzky, naleznete Žádost o přijetí dítěte na webových stránkách školy. 
Zápis do MŠ pro cizince s dočasnou ochranou 
proběhne prezenční formou ve středu 8. 6. 2022 v časech 9,30 – 11,30 a 13,00 – 15,30.


