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Psáno v r. 1942 
Teď si zapíši několik pohádek, nebo jak se to vyprávění jmenuje, které nám vykládal tatínek. Říkal 
nám, že to vykládala jakási Marijánka Kopáčková, která tu sloužila asi 30 let, když on a jeho bratři byli 
ještě kluci.  

   O skřítkovi na Dolní Bobrové (na Kopci) 

„Na Kopci“ žil před časem jeden poctivý občan. Jak se jmenoval, to už nevím. Jednou v létě, když šel 
séct sena ještě za šera, uviděl u dolnobobrovského hřbitova pobíhat černé umáchané kuře. Bylo mu 
ho líto, a proto je vzal domů, dal pod kamna ohřát a šel zase pryč. 
Když se vrátil, kuře už ho čekalo na zápraží, už bylo oschlé a občan z něj měl radost. Aby mu 
nezaběhlo, nechal ho několik dní spávat v komoře. Nejraději si však hovělo na kamnech v teple.  
Za nějaký čas byly žně. Jednou ráno přijde pantáta do komory a vidí hromádku žita. Podruhé zas tam 
byla hromádka pšenice. Dozrál ječmen, oves a zase byly v komoře každého rána hromádky obilí. To 
už bylo všem domácím podezřelé. Usoudili, že to bude skřítek – a byl. Teď už přemýšleli všichni, jak 
by se ho měli zbavit. Dotyčný člověk se šel poradit na Horní Bobrovou s panem farářem, ale ten s ním 
nechtěl nic mít. Potom konečně si dal říct a přišel jednoho krásného dne skřítka vykropit. Jak ho 
pokropil, kuře vyletělo, ale sotva odešel, už sedělo zase na kamnech.  
Teď už sám pantáta měl ze skřítka strach. Poptával se zkušených lidí, co by měl podniknout. Kdesi mu 
poradili, že nejlíp udělá, když naučí kuře spávat v nějaké velké láhvi, kterou pak musí dobře ucpat a 
zakopat hodně hluboko do země. 
Poslechl. Sehnal velkou láhev, připravil k ní zátku a domlouval kuřeti, že až někdo přijde do světnice, 
aby vlezlo do láhve, že je nebude aspoň nikdo vidět. Kuře si dalo říct. To se mu stalo osudným. Když 
tak jednou spalo v láhvi, přiskočil občan se zátkou, láhev zacpal a zanesl ji za Šibínek na Svobodovu 
louku a v místě, kde bylo největší bahno vykopal jámu a láhev se skřítkem tam opatrně pohřbil. 
Věděl, že kdyby láhev rozbil, že by to byla jeho zkáza.  
 V těch místech, kde byl skřítek zakopán, bylo pak dlouhou dobu slyšet nářek, jako kdyby plakalo 
malé dítě, ale nikdo se neodvážil skřítka vysvobodit. Po čase pláč slábl, až zanikl docela, a tak lidé 
přece jen vyzráli na skřítka. 

        Miloš Kašpárek 

 



 

Firma AVE CZ odpadové hospodářství Provozovna Žďár nad Sázavou oznamuje o změně podmínek 
odběru nebezpečného odpadu s obsahem asbestu. Odpad bude odebrán pouze v zabaleném stavu. 
Možností balení je více. Pytel na suť, velkoobjemový pytel, tzv. big bag nebo poskládání na paletu a 
zabalení strečovou fólií. Pokud bude odpad přivezen v nebaleném stavu, nebude od občanů přijat. 
Opatření se zavádí s okamžitou platností a to z důvodu ochrany zdraví osob pohybujících se v okolí 
shromaždiště tohoto odpadu, kdy při jakékoliv manipulaci hrozí uvolnění asbestových vláken do okolí 
a může způsobit vážné poškozený plic.  



Upozorňujeme občany, aby omezili parkování na místních komunikacích, některá auta 
překážejí průjezdu pečovatelské službě při rozvozu obědů a také průjezdu záchranných složek 
(hasiči, záchranka…).  
 
Občané mají možnost stáhnout si do svých chytrých telefonů aplikaci „Česká obec“, kde si 
mohou přečíst všechny informace a změny z úřadu Městyse. 
 
Na úřadu Městyse je možné si zakoupit knihu Bobrová pohledy do historie od Jaroslava 
Sadílka a Jitky Štohandlové za 220,- Kč. 
 

Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 

Máme zde léto a přišel čas na letní osvěžující nápoje.  

Koktejl „Mimóza“ 
Potřebujeme: Prosecco (koupíte v COOPu), pomerančový džus, led. 
Do sklenice nasypeme led, do poloviny nalijeme Prosecco a sklenici doplníme džusem. 
 
A také něco pro „kávomily“: 
Ledové frappé 
Potřebujeme: Instantní kávu, led, vodu, cukr, mléko 
Do šejkru (stačí sklenička od marmelády s víčkem) nasypeme led, 2 lžičky instantní kávy, asi 1 cm 
vody, cukr (kdo chce, nemusí být). Pak chvilku pořádně třepeme. Vytvoří se hustý nápoj, který  
přelijeme do sklenice. Opatrně dolijeme mlékem (lijeme po stěně sklenice). Kdo má napěňovač 
mléka, může si dolít kávu mléčnou pěnou. 
 

 



 

 
 
 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je 
obdrželi. 
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