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V roce 2011 se žáci ZŠ Bobrová zúčastnili projektu Stopy totality pod vedením Mgr. Zdenky Strnadové. 
Připomeňme si osud občana Bobrové, pana Jiřího Šoustara, který vyposlechly a sepsaly Jitka Klimešová a 
Ludmila Vítková. Toto je součást historie naší obce, která je již neoddělitelná a kterou je třeba neustále 
připomínat, abychom nebyli odsouzeni opakovat chyby z dob nedávno minulých.  
 
Chtěl být knězem, ale skončil v Jáchymově – příběh pana Jiřího Šoustara 
         Pan Jiří Šoustar se narodil 21. dubna 1925 v Bobrové. Otec Cyril Šoustar byl pekařem, i matka Jindřiška 
Šoustarová pracovala v pekárně a prodávala vyrobené zboží.  Pekařem se vyučil i Jiří a po otcově smrti v 
roce 1947 po něm převzal živnost. Víc než rok pracoval společně s maminkou. V rodině byla ještě o rok 
starší sestra Františka. 
Cesta ke kněžství 
       Rok po otcově smrti se Jiří rozhodl, že půjde studovat na kněze. 
Odešel do Bruntálu, kde bylo učiliště, tam byl asi dva roky. Poté 
přešel do Brna na Biskupské gymnázium, které se teď nachází v 
Barvičově ulici. Ve studiu pokračoval na Velehradě, kde bylo 
Papežské gymnázium, ale to za krátkou dobu zavřeli.  
Přeložení do Hradiště probíhalo dramaticky. 
„Přijely tam auta, v noci, to bylo z třináctého na čtrnáctého dubna 

1950, už je budili v noci, už to měli všechno nachystaný a už že jim 

musí něco říct. Kam pojedou, to se nedověděli, no a my když jsme se 

ráno probudili, no tak nám říkali: Buďto půjdete k rodičům, nebo 

budete chodit do Hradiště. Někteří se vrátili k rodičům a někteří 

chodili do gymnázia, no tak jsme tam chodili čtvrtý ročník až do 

maturity.“ 

Útěky do Rakouska 
       Jeden Jiřího spolužák utekl do Rakouska, odkud se potom vrátil, a získával další lidi, aby utekli s 
ním. „Když se dostal zpátky, tak ho chytli, no a už jsme se dostali do problémů. No, to bylo v posledním 

ročníku gymnázia, to jsme měli mít maturitu. Když jsme se s ním setkali, on nás chtěl získat do Rakouska, ale 

potom je všechny pochytali u Znojma nebo na jižní Moravě, tak bylo vyšetřování a už po nás šli. A nakonec 

nám řekli, že nebudeme moct maturitu skládat.“ Jiří útěk neplánoval, ale maturitu neměl. 
Zatčení a soud 
       Jiří se domluvil se spolužáky, že zůstanou v Hradišti a budou chodit na brigádu na salaš. V Hradišti došlo 
k jeho zatčení. „Byla noc, oči jsem měl otevřený. Najednou přijela policie a už že půjdu s nimi. Potom jsme 

byli asi tejden na vyšetřování, no a potom byl soud. Bylo nás celkem deset.“  Jiří byl vyšetřovaný přímo v 
Uherském Hradišti. Po týdnu byl soud. „No a ten jeden, který to organizoval, dostal deset let, já jsem dostal 

dva a půl roku.“ Byli odsouzeni za vlastizradu. 
Vězení 
       Do 14. srpna 1952 pracoval Jiří Šoustar jako nádeník v Kunovicích na stavbě letiště. Poté byl převezen 
do ústředního tábora v Ostrově u Karlových Varů a pak do Jáchymova. „Tak my jsme přišli potom na 

Mariánskou, to byl dřív klášter, potom nás rozdělili a že budeme muset jít fárat.“ 
Tam pracoval v uranových dolech, na dole Adam a Eva. „Nejdřív se ptali, jestli chceme jako fárat. Nikdo 

neměl zájem, to my jsme nechtěli ani slyšet, ale nakonec nám řekli, že kdo byl nemocnej nebo tak, tak že 



bude na povrchu. Vždycky ráno jsme museli nastoupit do štrůdlu a tak jsme šli, to trvalo asi tak dvacet 

minut, a pak nás rozdělili, no a já jsem vozil vozejky tý rudy.“ 

 I když tvrdě pracovali, dostávali velmi málo jídla a pití. Měli asi kilo chleba na tři dny. „To my jsme dostali, 

jen když jsme šli na šichtu, no tak jsme dostali černý kafe a chleba nebo tak, ale to bylo všechno málo.“ Po 
celou dobu měl Jiří velký hlad.  
Život v lágru 
         Bylo tam hodně baráků. Spávali na patrových postelích, všichni, co byli v jednom domě, spávali v jedné 
místnosti.  Na každém rohu byly věže, z nichž je hlídali esenbáci. „Když jsme přišli ze šichty, to bylo v zimě, 

tábor byl oplocenej a byl tam takovej chodník a ten byl drátama zadělanej a my jsme ho museli v zimě 

ušlapávat.“  

          Nebo museli chodit uklízet tam, kde bydleli esenbáci, u kláštera. „Když jsme chodili na šichtu, taky se 

stávalo, že třeba někdo utekl. Tak to potom bylo zjišťování, hledání a tak dále. Když byl třeba nástup, tak ti 

vojáci si to počítali, kolikrát se stalo, že se nemohli dopočítat, tak jsme tam stáli takovou dlouhou dobu, tak 

jsme tam stáli, až jim to vyšlo, že se jim někdo ztratil. Nebo jsme přišli z práce, byl nástup a třeba řekli, že 

bude filcunk, to bylo, jako že nás prohlíželi, museli jsme se svlíct a já nevím co všechno.“ 
         Svátky se v Jáchymově neslavily. „Vánoce byly jako normální den, šli jsme na šichtu.“ Kontakty s 
rodinou doma byly velmi řídké, občas dostal povolení napsat a odeslat dopis a jen jednou za celou dobu ho 
mohla rodina přijet navštívit. 
Návrat domů 
         Jiřímu byl trest zkrácen o jeden rok. „Takže jsem potom přišel v čtyřiapadesátým v lednu domů. To bylo 

tak 8. ledna, když mě pustili. Byla amnestie.“ Do tří dnů se musel hlásit na úřadech, dostal práci nádeníka v 
čistírně lnu v Bobrové. Potom pracoval jako skladník. S policií už Jiří problémy neměl. V Bobrové dlouhá léta 
vykonával funkci obecního knihovníka. V roce 1958 se pan Jiří oženil. Má čtyři děti. Po pádu komunismu byl 
rehabilitován. Nyní spokojeně žije na Horní Bobrové se svou manželkou. 
 
Pan Jiří Šoustar zemřel po delší nemoci 24.června 2016. 
Zdroj textu: stopytotality.org 
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Městys Bobrová a Farnost Bobrová 

Vás zvou do 
Kavárny v Bobrové 

na přednášku 

J i ř í h o   P a d e v ě t a 
na téma 

Jaro a léto 1945 – násilí v českých zemích 
přednáška se uskuteční 

V úterý 11.9.2018 v 17°°hodin  
V Sokolovně v Bobrové 

Jiří Padevět je český spisovatel, knihkupec a 
nakladatel. V roce 2014 získal cenu Magnesia 
Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou. 
Za stejnou publikaci obdržel i ocenění Slovník 

roku 2013. Na Stream.cz má svůj pořad 
Krvavá léta. 

https://www.stream.cz/porady/krvava-leta 
Káva, čaj, víno, něco sladkého jako v kavárně bude 

k dispozici 
Vstupné dobrovolné 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Zápisky z kroniky místního občana 

  Po dohodě s paní starostkou, se souhlasem sourozenců a především proto, aby se předešlo zbytečným chybám,     jsem 

se nabídla, že úryvky z kroniky mého otce p. Miloše Kašpárka budu přepisovat já (Z.N.).  

       Kroniku začal psát, když mu bylo 19 let. Zaznamenával události, které se týkaly jeho rodiny, obce, národa a 

celosvětového dění. Velkou část věnuje zemědělství, dále jsou zde pověsti z Bobrové a okolí, které posbíral od svých 

příbuzných a známých. Začněme chronologicky prvním zápisem, který věnoval místním pověstem. 

Psáno dne 15. února 1942 

 

     Předmluva 

   Právě drhneme peří. Večer vyprávíme všechny možné pohádky a pověsti. Sám jich znám několik, jednak z vyprávění 
otce a z vyprávění jiných. Aby neupadly v zapomenutí, zapíši si, pokud paměť stačí to, co za čas snad vymizí načisto.    
Některé se zdají a asi jsou hodně pravdivé a doložené, některé zase docela smyšlené, ale já soudím tak, že na každém 
šprochu je pravdy trochu. 



                                                                   O Dobšově synovi 

   V minulém století žil na „Vejpustku“ jakýsi švec jménem Fiala a s přezdívkou Vilímek. Žili spokojeně se svou ženou, 
která mu donášela boty od lidí na správu, nebo roznášela nové boty, které Fiala vyrobil. 
    Jednou v létě, bylo to v sobotu odpoledne, dodělal švec pár nových botů, které musila ještě téhož dne zanést Fialka 
jistému zámožnému občanovi do blízké Svratky. Protože v létě je celé dni pilno, přišla řada na boty až večer. Do 
Svratky došla Fialka už potmě. Zákazník měl z botů radost, proto Fialku také trochu pohostil, sehnal ještě  něco na 
správku a dali se do hovoru. Zatím hodiny letěly jako voda a Fialka si vzpomněla, že už musí jít domů. Však bylo už 
víc jak 11 hodin. Rozloučila se a spokojeně se vracela domů. Letěla jako pták.  
   Byla pěkná, teplá letní noc. Než by se člověk nadál, byla F. na Lánském kopci. Tam se k ní připojil jakýsi menší 
člověk. Babka si dodala odvahy a hned navázala s neznámým hovor. Vyptávala se ho hned, kam jde. Neznámý jí 
povídá, že jde do Rosince. Jeho hlas byl nějaký tlumený, ale toho se F. nelekla. Hned se ho ptala, co tam bude dělat. 
Myslila si, že to bude nějaký černý rybář. Když jí však neznámý povídá, že musí zítra (neděle) utopit Dobšova syna 
z Horní Bobrové, rozbřeskl se jí v hlavě. Už jí přešla chuť na humor. 
   Zatím došli až k Vyplašilovu kříži a neznámý se dal na cestu do polí, směrem k Rosinci. Teď už Fialka viděla, že to, 
co slyšela, může být pravda. Doma se s tím svěřila Fialovi, ale ten se jí vysmál. V neděli ráno jeli hoši z H. Bobrové 
koupat do Rosince koně, jak to bývalo zvykem. Jel i Dobšův syn. Zajel do vody, aby se už nevrátil. Když přijel 
doprostřed rybníka, začal se kůň vzpínat a mládenec zmizel pod vodou.  
   Strhl se poplach, rybník byl hned vypuštěn, ale utonulého našli až v lovisku. Na krku prý měl oděrky, jako od prstů. 
Tak vymřel Dobšův rod po meči. Na místě, kde stával jejich statek byla asi před 50-ti lety postavena horní škola a na ty 
časy, kdy se snášel soumrak na Dobšův rod, zůstaly jen vzpomínky, které se po čase ztratí, jako ten rod. 
                                  Jádro věci je pravdivé a je obaleno závojem pověsti. 
 
Volební období od 6.11.2014 do října 2018 – krátké ohlédnutí                                                                                                                   

Rok 2014 byl sice začátkem nového volebního období, ale v listopadu se spíše připravuje  ukončení účetního  roku.         
Tento rok byl finančně náročným  rokem, pokračovalo se pracemi  po výstavbě ČOV a kanalizace,  budováním  
přípojek splaškové kanalizace  a opravami  komunikací. Přesto se v rozpočtu vyčlenila částka 250 000 Kč jako 
příspěvek  na výstavbu víceúčelového hřiště TJ Sokol.  Hospodaření  roku  2014 bylo ukončeno  částkou   6 187 000 Kč 
na běžných  účtech a částkou  15 910 000 Kč na účtech úvěrových  (úvěr na zasíťování stavebních parcel Šibínek                        
1 824 000 Kč a 14 086 000 Kč úvěr na stavbu ČOV a kanalizace).                                                                                                                      

V roce 2015 se uskutečnily tyto hlavní akce:                                                                                                                                                                                             

- zateplení budovy MŠ (firma Krška) celkem investice 4 515 000 Kč, podíl dotace z MMR činil 3 085 000 Kč                        
- investice  vrt pitné vody (ENVIROEKOANALYTIKA) celkem 361 800 Kč a podílem dotace 324 270 Kč                                         
- dotace  z OPŽP na programové vybavení ZŠ v  částce 447 128 Kč                                                                                              
- přestěhování knihovny do prostor MŠ celkem úpravy prostor 495 068 tisíc Kč, dotace z POV byl 105 000 Kč                     
- vybudování dětského hřiště 490 663 Kč (p. Smitka), podíl dotace z MMR 262 443 Kč                                                                                        
- nákup hasičského vozidla CAS - 5 832  000 Kč (dotace 3 mil. Kč, dary 321 000 Kč, podíl obce 2 511 000 Kč)                       
- vybavení kompostárny (dodáno od firmy HITL – traktor John Deere, vozidlo Bonetti, štěpkovač, překopávač 
kompostu, 5 kontejnerů)  za cenu 4 772 000 Kč, dotace  ze SFŽP ČR - 4 262 000 Kč 

Rok 2016:                                                                                                                                                                                                                         

- opravy místních komunikací (od školy k areálu Bobrovské,a.s. a  náměstí na Dolní Bobrové) 535 000 Kč                                                                                                                                                    
- opravy a výměna zařízení vodovodu (při opravách silnice směr Zvole), opravy zařízení vodojemu 565 000 Kč                         
- opravy staré dešťové kanalizace  180 000 Kč                                                                                                                                        
- areál MŠ - chodníky, vyměněn rozvaděč  elektrické energie, opravy kotelny v částce  303 000 Kč  (105 000 Kč dotace 
POV)      

Rok 2017:                                                                                                                                                                                              - 
opravy komunikací – náměstí na Horní Bobrové, vyčištění příkopů u skládky na Dolní Bobrové, podél obecních cest, na 
Kalvárii  - 585 000 Kč                                                                                                                                                                                                    
- výměna vodoměrů s dálkovým odečtem a opravy na přípojkách, řádu a prameništi – 797 000 Kč                                           
-  oprava střechy  sokolovny, oplechování, okapy a  výměna kotle – 427 000 Kč (dotace POV 120 000 Kč)                                
- rozšíření dětského hřiště o 1 prvek – 57 000 Kč                                                                                                                                   
- opravy bytového fondu – 577 900 Kč                                                                                                                                                 
- rozšíření veřejného osvětlení (u MŠ, pěšina ke škole, výměna rozvaděče, pasport veřejného osvětlení) – 206 000 Kč                  
- příprava nových stavebních parcel (mapový podklad, GP) celkem  - 61 900 Kč                                                                         
- úprava plochy na kompostárně, včetně chráničky na přípojky elektrické energie a vody  - 155 000 Kč                                                   



- přípravné práce pro podání žádosti na bezdrátový rozhlas – 72 000 Kč                                                                                     
- opravy hřbitovní zdi na Dolní Bobrové – 81 000 Kč  

Rok 2018:                                                                                                                                                                                                                  

- opravy komunikace za tírnou, v Kapličkách, oprava chodníku na Horní Bobrové – opravy celkem za cca 650 000 Kč                                                                                 
- opravy parkoviště u hřbitova na Dolní Bobrové  – celkem 230 000 Kč                                                                                                                                                       
-  probíhá montáž bezdrátového rozhlasu a digitální povodňový plán –  celkem 2 049 320 Kč, dotace z MŽ ČR 
1 434 524 Kč                                                                                                                                                                                                           
- oprava tělocvičny v budově ZŠ – 757 000 Kč a 529 000 Kč dotace z MMR                                                                                                                                           
-  vybudovaní oplocení zahrady MŠ – 158 000 Kč                                                                                                                                                  
- opravy fasády sokolovny, výměna oken a dveří, komínu a schodiště s podestou – cca 1 500 000 Kč                                                    
- bude se pokračovat ve výměnách vodoměrů s dálkovým odečtem                                                                                                 
- byla dokončena stavba areálu hasičského cičiště  (2009-2018) – 373 095 Kč  

 V současné době se připravuje  projekt inženýrských sítí na výstavbu RD v lokalitě Kalvárie, v lokalitě Za bytovkou se 
zpracovává  územní studie a řeší se výkupy a směny pozemků.                                                                                      
Projektová dokumentace na výstavbu autobusového terminálu je dokončena (po dvouletém jednání se SPÚ ohledně 
stěhování sochy sv. Jana Nepomuckého),  žádost o povolení stavby je podána na MěÚ Nové Město na Moravě, dále se 
připravují podklady pro podání žádosti o dotaci na tuto akci z MAS.                                                                  

Připravuje  se  výběrové řízení na úpravu dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ Bobrová  (602 000 Kč, výše přiznané 
dotace 499 000 Kč). Dále se připravuje projekt přístavby sokolovny a jedná se o možnostech získání dotace z MAS.  

Kromě výše uvedených akcí  městys  zajišťuje neinvestiční náklady na chod MŠ a ZŠ, běžný provoz hřbitovů, péči o 
zeleň, komunikace, vodovod a ČOV s kanalizací, pečovatelskou službu, veřejné osvětlení,  atd., a také aktuálně velice 
problematické lesní hospodářství.                                                                                                                                    
Finanční hospodaření k 30.6.2018 – stav na běžných účtech 10 237 627 Kč a  stav na úvěrových účtech 10 247 200 Kč.  

Zastupitelstvo městyse děkuje všem občanům za podporu ve volebním období 2014-2018, všem přejeme pevné zdraví, 
spokojenost a vše dobré v dalších letech.     

RECEPTY 
Tentokrát se zaměříme na recepty z báječné, zdravé zeleniny jako je cuketa.                                                                                  

Cuketová bábovka 

4 vejce, 2 hrnky cukru, 3 hrnky mouky, 2 hrnky nastrouhané cukety, 3/4 hrnku oleje, prášek do pečiva, vanilka, kakao, 1 

hrnek mletých ořechů (nemusí být), trochu mléka 

Postup: Nastrouhanou cuketu smícháme s cukrem a necháme chvilku, aby pustila vodu. Pak přidáme žloutky a ostatní 

ingredience, pokud je směs příliš tuhá, naředíme mlékem a nakonec vmícháme sníh. Pečeme jako klasickou bábovku na 

180°C. Lze péct i v domácí pekárně. 

Cuketová polévka 

cuketa, cibule, brambory, sůl, česnek, pepř, kmín, petrželku na dozdobení 
Postup: cuketu oloupeme nakrájíme na kostky, zpěníme cibulku přidáme cuketu podlijeme vodou nasypeme trochu 
kmínu a dusíme do změknutí cukety potom vše rozmixujeme ponorným mixérem  dohladka přidáme sůl, pepř, česnek a 
petrželku.  Velice jednoduchá a chutná polévka. 

 

Dovolujeme si požádat občany o spolupráci při přípravě výstavy ke 100 letům založení 

republiky. 

Máte-li doma dobové fotografie, dokumenty, předměty z 1. světové války, z doby první republiky, 

protektorátu, poválečné doby i z nedávné historie, které se týkají přímo Bobrové,  prosíme o 

zapůjčení k vystavení. Dokumenty a fotografie bychom okopírovali eventuelně zvětšili pro lepší 

čitelnost.   

Vítáme každého nadšence, který je ochoten s výstavou pomoci, obětovat kousek svého času a přispět ke kulturnímu 

dění v obci. Případní zájemci se mohou ozvat ne tel. 776 596 141 nebo přímo na úřadu městyse Bobrová. 

Děkujeme 

 
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 


