
Rozhovor

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Již 30 let velmi těsně – profesně, občansky i
volnočasově. Přesto se nemůžu úplně zbavit
pocitu náplavy.

Které místo máte v Bobrové nejraději?
Z interiérů bych volil šenk v sokolovně – místo s
velmi silným geniem loci, z exteriérů pak
sportovní areál za tírnou a výroční alej na Horní
Bobrové. 

Která osobnost z historie či současnosti
Bobrové je vaší oblíbenou a proč?
Z historie – Kača Malá – zajímalo by mě, jak by se
jí vedlo dnes. Ze současnosti – dovolím si osobní
úhel pohledu – z mé generace bych zmínil Jirku
Svobodu. Když jsem přišel poprvé na fotbalové
hřiště, byl to on, kdo se mě ujal, a tím zahájil moji
socializaci v Bobrové. Nebýt jeho, možná už bych
tu dnes nežil, tak mu to prosím odpusťte. Pokud
bych neměl být osobní, vyzdvihl bych Adama
Chrousta, nositele ocenění Magnesia Litera za
knihu o Miloslavu Stinglovi, známém českém
cestovateli. Nerad bych zapomněl na Petru
Vykydalovou Kupkovou – vytvořit úspěšnou
alternativní školu ve Žďáře, to zvládne jen
opravdová osobnost. 

Červen – čas konce školního roku – je časem
přímo stvořeným pro rozhovor s někým 
z prostředí místních vzdělávacích institucí. 
A v těchto vodách těžko ulovit chutnější rybu než
dlouholetého ředitele základní školy pana
Jaroslava Strnada. 
Když jsme se našeho respondenta ptali, jak ho
můžeme v úvodu čtenářům představit, neváhal 
a sepsal charakteristiku, kterou rádi ocitujeme.

JS – dvojnásobný dědeček, člověk, jemuž se
jeho životní přání splnilo v 21 letech, oblíbené
zvíře – jezevec, oblíbená zmrzlina – vanilková 
a čokoládová, oblíbená píseň – horňácká
lidová Nemá doktor takej masti, oblíbené
číslo – ležatá osmička. 

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?
Něco jako kulturní dům - centrum společenského
života obce. A v okolí nám brzy asi všem začnou
chybět lesy…

Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak
byste zbývající čas prožil?
Inspirován Martinem Lutherem bych do výše
zmíněné aleje přidal jednu trnečku, pak bych se
poptal, jestli není volné místo krmiče lachtanů v
ZOO Lešná či nechybí-li zrovna Radiu 1 nějaký
dýdžej. Měsíc před „koncem“ bych si koupil bílou
košili a černý oblek a obklopen rodinou čekal na
příchod Mesiáše…

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu,
film, divadlo atd.
Mám rád severskou kinematografii, a tak bych
doporučil dva loňské kousky - filmy Chlast
(Another Round) a Rytíři spravedlnosti (Riders of
Justice). A ten druhý je skvělý tip třeba na Vánoce,
i když tomu dlouho nebudete věřit…, nyní jsem
zvědavý na polský film Nezanechat stopy, z
českých novinek na Kdyby radši hořelo. Žijeme v
době seriálů - tak i tady mám jeden tip - norský
western Welcome to Utmark. Knihy – jako doplněk
k Babičce (obrazy z venkovského života) zkuste
knihu Petry Dvořákové Dědina, odehrává se v
regionu, třeba v ní někoho poznáte. Aktuální je
dnes kniha běloruské nositelky Nobelovy ceny za
literaturu Světlany Alexejevičové – Doba z druhé
ruky – velmi depresivní čtení o sovětském
člověku. A kdykoliv cokoliv od Isaaca B. Singera.
Hudba – energií mě vždy naplní slovenská kapela
Živé kvety, jejich píseň To, čo nás spája by myslím
mohla zaznít i v obecním rozhlase. Z domácí
produkce mne pobavilo poslední CD Xaviera
Baumaxy – i písně Panenka Kick, Varan, Fašík,
Zajdu do Globusu by určitě oživily poněkud
sterilní hudební doprovod obecního rozhlasu. 

Co byste Bobrovákům popřál do budoucna? 
Nejen Bobrovákům – konec toho ruského
barbarství na Ukrajině. 



Dalším velkým tématem jsou komunální volby do
zastupitelstev obcí, které se uskuteční 23.9 – 24.9.
Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo, že zůstává
patnáctičlenné, volit se bude v jednom volebním
okrsku, a to na úřadu městyse, jak je to již po
mnoho let zvykem. Informace ohledně postupu při
sestavování a podávání kandidátních listin najdete
na stránkách městyse v sekci Volby do obecního
zastupitelstva 2022. 
Podzim přinese období vyhlášení nových výzev
dotačních titulů. Mnoho jich bude zaměřeno na
úspory energií a výměnu topného systému, výzvy
se budou týkat nejen občanů, ale i veřejných a
podnikatelských subjektů. Možná vás již někdo
oslovil s nabídkami na fotovoltaickou elektrárnu
nebo na tepelné čerpadlo. Došlo sice k posunutí
termínu výměny kotlů na pevná paliva, ale bylo by
dobré se nad tím co nejdříve zamyslet a připravit
si nějakou alternativu. Obce čekají na podzimní
výzvu, která by měla přinést až 100 % dotaci na
fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách.
Momentálně se zpracovávají nabídky na budovu
školy, školky a ČOV, žádosti by se měly přijímat již v
červenci. Mělo by být postupně vyhlášeno několik
výzev, takže můžeme v budoucnu očekávat
přípravu žádostí i na ostatní obecní budovy.
Hledáním všemožných energetických úspor bude
v budoucnu rozhodně důležitým tématem.
Podána bude také žádost na úpravy zeleně na
náměstí na Dolní Bobrové a úpravy meze u
sokolovny. Projekt řeší komplexně sadové úpravy,
mobiliář, následnou péči, pěšinky včetně
obrubníků. Rozhodnutí o úspěšnosti získání
dotace přijde nejdříve v roce 2023 a jaký bude
výsledek, nikdo neví. 
Závěrem bych chtěla popřát všem pevné zdraví,
pěkné léto, odpočinek a jen samé pozitivní zprávy.

 
Zdeňka Smažilová 

Vážení spoluobčané, 
než jsme se stačili nadechnout, polovina roku je
pryč. Již tento týden nás čeká tradiční
petropavlovská pouť, na kterou se těší hlavně naši
nejmenší, a také dvě taneční zábavy na cvičišti pod
Kaňovcem, které pořádají hasiči a na něž se těší
zejména ti o něco málo starší.
Letos slavíme významné výročí - 140 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů v Bobrové. Jak
se to tehdy v obcích Horní a Dolní Bobrová
seběhlo, si budete moci přečíst v almanachu, který
bude k této příležitosti vydán.  
Obce mají ze zákona povinnost zřídit zásahovou
jednotku (JSDH) a také ji náležitě vybavit. Jak už jistě
víte, naše jednotka má zbrusu nové dopravní
vozidlo, které (a nejen je) si budete mít možnost
prohlédnout při červencových oslavách. Druhou
částí jsou dobrovolní hasiči (SDH), spolek, který má
své stanovy a provozuje činnost jako každý jiný
spolek, člen zásahové jednotky je zároveň členem
sboru a naopak. SDH, JSDH a obec – jako jedni z
mála – dořešili vzájemné majetkové a finanční
vztahy, smluvně se specifikovalo používání cvičiště
a budovy hasičské zbrojnice. 
Jak jsem již psala dříve, s hasiči je obecní život
velice úzce propojen, cokoliv se stane (požár,
povodeň, hmyz, polámané stromy po vichřici,
znečištěná vozovka atd.), nastupují hasiči a neřeší,
jestli zasahuje člen jednotky nebo “jen” ten
dobrovolný, jednoduše přijdou a pomáhají. Mnozí
z nás si ani neuvědomují, že to dělají zcela zdarma,
ve svém volném čase, a že často stráví v akci celou
noc a ráno musí jako každý jiný odjet do svého
zaměstnání. Bohužel řada z nás dokáže skutečně
docenit jejich práci až ve chvíli, kdy ji sám
potřebuje. I proto bych chtěla na tomto místě při
příležitosti zmíněného výročí poděkovat všem
hasičům za celou naši dvanáctiletou spolupráci,
popřát jim všem hodně zdraví a úspěchů v jejich
další činnosti.. 

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
červen 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 právě 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
tomto signálu může následovat mluvená informace,
kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o
bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé
mimořádné události a opatření k ochraně
obyvatelstva. Další informace o mimořádné události
budou občanům po zaznění signálu předávány
prostřednictvím médií a internetu. 
 První středu v měsíci v 12:00 hodin probíhá na celém
území republiky zkouška sirén. Sirény se rozezní
zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140
sekund, u elektronických rozhlasů jsou občané
vyrozuměni také hlasově.

Stalo se 
  9. a 10. 4. jsme asistovali jako traťoví komisaři při
Mistrovství ČR Cross country Open 2022 na Šiklově
mlýně. Ve čtvrtek 19. 5. jsme pak u sokolovny provedli
ukázku naší techniky a hašení pěnou pro školní
družinu. 
 V sobotu 21. 5. jsme pořádali na cvičišti pod
rybníkem Kaňovec společně se SH ČMS okresu Žďár
nad Sázavou okresní kolo soutěže v požárním sportu
mužů a žen a okresní kolo soutěže dorostu.  
 Na jaře se naplno rozběhla soutěžní sezóna. Naši
mladí hasiči soutěžili v neděli 22. 5. na první letošní
soutěži Novoměstského poháru soptíků v Dlouhém a
obsadili 9. místo. V sobotu 28. 5. se zúčastnili soutěže
Plamen ve Velké Losenici, kde mladší žáci skončili na
20. místě a starší žáci se umístili na 15. místě z 33
družstev. V neděli 5. 6. se pak zúčastnili další soutěže
Novoměstského poháru soptíků, tentokrát v Nové Vsi.
 V neděli 4. 6. proběhla v Řečici hasičská soutěž
okrsku Bobrová. Naše družstvo mužů soutěžilo v
požární klasice a mládež v požárním sportu. Po
splnění štafety, zodpovězení vylosovaných otázek a
požárním útoku vybojovali muži z 9 kolektivů 2. místo. 

Po úporném boji získal mladší kolektiv také 2. místo a
starší děti 1. a 3. místo.
 Z individuálních úspěchů musíme ještě zmínit našeho
hasiče Davida Melichara, který se v neděli 24. 4.
zúčastnil soutěže TFA v Podolí u Brna. Umístil se zde
na 20. místě. V neděli 8. 5. pak absolvoval závod TFA v
Olešnici, kde se umístil na krásném 19. místě.
 Všem sportovcům gratulujeme ke krásným
výsledkům!

Jednotka  
 Od začátku letošního roku vyjela naše výjezdová
jednotka k 25 událostem a 1 prověřovacímu cvičení
(požár v charitním domově na Moravci). Většinou se
jednalo o technické pomoci (např. odstranění
spadaných stromů z vozovky). Dále jsme vyjeli ke
dvěma požárům nemovitostí a také několika požárům
hrabanky a suché trávy v lese. Ve čtvrtek 21. 4. jsme
se zúčastnili na letišti v Křižanově výcviku plnění
letounu letecké hasičské služby vodou.

Hasiči zvou
 Srdečně všechny zveme na pouťové zábavy, které
letos pořádá SDH Bobrová na hasičském cvičišti pod
rybníkem Kaňovec. V pátek 24. 6. bude hrát skupina
MAYDAY, v sobotu 25. 6. skupina PIKARDI. 

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.

Omluva: v dubnovém čísle si na nás počíhal tiskařský šotek a
zpřeházel odstavce v článku o výstražných sirénách. Za chybu se
hasičům i čtenářům omlouváme, a protože jde o důležité informace,
otiskujeme text ještě jednou (a doufáme, že už správně :)).



Josef Havlík zemřel 17.3.2022 
v Českých Budějovicích. Narodil se
27.12.1943 do rodiny knihařů 
a milovníků knih. Rodiče v té době
otevřeli v Dolní Bobrové u pí. Šidlové
obchod s papírem a knihařství.
Obchod byl současně i knihařskou
dílnou a bytem pro rodinu. Pepa
zahájil školní docházku v roce 1949 
a setrval ve zdejší škole až do 4. třídy,
kdy jen nerad opouštěl své spolužáky
a kamarády. Jeho rodina totiž 
po nuceném uzavření živnosti v roce
1953 opustila Bobrovou a usadila se v
Novém Městě na Moravě. Pepa na
Bobrovou nezapomínal, rád
organizoval sportovní utkání mezi
bobrovskými a novoměstskými
kamarády. Jako student gymnázia se
svými spolužáky připravoval pro
bobrovské publikum i estrádní
program. 
Po maturitě v roce 1960 vystudoval
pedagogiku a svou učitelskou dráhu
započal v Hlavatcích u Bechyně.

Vzpomínka na Josefa Havlíka

mateřská škola
Ve čtvrtek 19. 5. 2022 uspořádala
Mateřská škola Bobrová pod záštitou
Fotbalové asociace České republiky
fotbalový miniturnaj mateřských škol jako
pilotní projekt pro Kraj Vysočina. 
Turnaje na hřišti TJ Sokolu Bobrová se za
slunečného počasí zúčastnilo celkem 96
dětí ze tří mateřských škol: Olešínky,
Radešínská Svratka a Bobrová. Pod
vedením p. Josefa Chmelíka, který je
Grassroots trenér mládeže FAČR - OFS
Žďár nad Sázavou, si děti zahrály fotbal. 

S velkou láskou a vášní se téměř po
dvě desítky let podílel na tvorbě
zábavných a kulturních pořadů z
Jižních Čech i Vysočiny. Před 10 lety,
kdy zahájila činnost Pepova
spolužačka Marie Roháčková, zapojil
se se svými nápady k práci v Muzeu
panenek. To ho přivedlo ke
vzpomínkám na vlastní dětství 
a sepsání knihy Vyprávěnky o panence
Lence. Rád a často pak vzpomínal na
vydařený křest knihy na úřadě v
Bobrové v roce 2017.
Pepa Havlík se vždy velmi rád a často
vracel na rodnou Vysočinu k rodičům,
sestře a bratrovi. Byl renesančním 
a ušlechtilým člověkem. Uměl se
radovat ze života, ze zapadajícího
slunce, z úplňku i ranní rosy. Byl
psychologem, filosofem a také
znalcem dobrého vína. Miloval svoji
ženu, dcery a byl pyšný na své
úspěšné vnučky. 
Lidé ho měli rádi, on měl rád je a také
“svoji” Vysočinu. 

Vystudoval také psychologii na
Karlově univerzitě a společně s doc.
Skálou v Červeném Dvoře u Českého
Krumlova pracovali mj. na nových
postupech při léčbě alkoholismu. 
Od roku 1970 žil i s rodinou v
Českých Budějovicích, kde přesídlil k
milované novinařině, konkrétně k
práci v Českém rozhlasu.

Dále byly pro děti připraveny různé sportovní soutěže a
dovednosti, za které byly na závěr oceněny všechny děti malou
pozorností od FAČR a pořadatelů. 
Poděkování patří všem zaměstnancům pořádající školy a také
šesti žákům 9.A základní školy Bobrová, kteří pomáhali se
zajišťováním soutěží. 


