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Zápisky z kroniky místního občana 
 
V kronice se ještě vracím do r. 1944, kdy tatínek zapisuje, mimo jiné, např. ceny obilí, masa, potravin a další zajímavé 
informace z období Protektorátu  
(80-té výročí loni).                                                                                               Z.N. 

 
Psáno v r. 1944 

     Letošní zima byla také mimořádná. V lednu pršelo, v únoru trošku přimrzlo, v březnu sněží a jsou velké závěje. Od 
25. do 30. března se nedalo ani na saních jet s mlékem do Města. Od 27. března do 1. dubna se prohazovala silnice ke 
Svratce (pracovní povinnost).  
Loni jsme 20. března seli první oves a letos začátkem dubna budeme ještě vyhazovat na silnicích sníh (…) 

      V roce 1942 nepršelo ve žních od 4. srpna do 5. září. Žně byly moc krásné, úroda pěkná. V roce 1943 také celé žně 
nezapršelo, úroda lepší než v r. 1942 (…) 
Stanovené ceny jsou: žito asi 180-190 K, pšenice 190-205 K, oves 160-170 K, ječmen 170-190 K, brambory jedlé a 
průmyslové 50-60 K, sadbové 80-200 K (…) 
To jsou ceny úřední. Černé ceny jsou mnohem vyšší, podle toho, jak je kdo velký zloděj. Jsou 2x až 5x, případně 
víckrát vyšší než ceny stanovené. Např. za 1 kg sádla se platí v Praze a v Brně až 800 K (…) 1m látky od 1000 nahoru 
(…) cukr 1 kg 50-100 K (…) máslo 100-500 K atd.   
      Na všechno možné jsou odběrní lístky. Bez lístků nelze dostat skoro nic. Největší potíž je o hřebíky a žel. nářadí (…) 
V roce 1943 zaveden kontingent mléčných jednotek (jedna m.j. je 1 litr mléka o tučnosti 35 %). To je, že všechny 
kontingenty (masa, mléka, olejnin) se přepočítávají na mléčné jednotky (…) 
Z 1 ha hospodářské plochy (polí a luk) se musí odvést 1000 m.j. v mase, mléce a olej. semenech. Nadkontingentní 
dodávka se prémiuje a sice za 1 m.j. - 1 K. Za nedodanou 1 m.j. se platí 1 K pokuty. Za rozorání 1 míry louky se dostává 
200 K prémie, za vzorný kompost 30-100 K/m3 (podle kvality) (…) 

Z válečných důvodů je zakázáno vysekávat na mezích keře (…) 
Ročník 1924, který byl vzat na práci do Říše, bude prý z některých bombardovaných měst poslán zpět, hlavně děvčata 
(…) 

       Loni v létě jsem začal malovat obrázky (…) Teď však patřím zemi a pro ni se snažím a dřu. Země nás živí, a proto si 
jí musíme hledět. 

                                                                                                      Miloš Kašpárek  
 
Vloupání do objektů  

Nepodceňujte zabezpečení svých nemovitostí                                    

Od začátku letošního roku do konce srpna evidují policisté v Kraji Vysočina celkem 218 případů krádeží vloupáním do 
rodinných domů, víkendových chat a ostatních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům nemovitostí 
odcizením věcí a poškozením objektů škodu převyšující šest a půl milionu korun.Pachatelé se do objektů nejčastěji 
vloupávají především přes zabezpečená okna a dveře, a to za užití násilí. Nejčastějším cílem bývá zahradní nářadí, 
motorové pily, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické 
nápoje. Pachatel ale může odcizit prakticky vše, co může zpeněžit. 



 Dopadení pachatele je ale v těchto případech velice obtížné, protože majitelé napadených objektů, především pak 
rekreačních chat a chalup, často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy totiž dochází k poškození nebo 
zničení některých stop, což policistům znesnadňuje jejich práci. Velmi nepříznivým vlivem je také to, že se 
v chatových nebo obdobných lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát svědky protiprávního 
jednání a poskytnout tak policistům důležité informace. 

 Majitelům všech nemovitostí proto doporučujeme, aby v jakýchkoliv objektech, a to především v době své 
nepřítomnosti, nenechávali žádné cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením nebo 
mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámky, mříže, uzamykatelné okenice apod. 
Objekty je také vhodné v nepravidelných intervalech navštěvovat a všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel. 

 Pokud už ale k vloupání přece jen dojde, je pro kriminalisty velice důležité, aby majitelé nevstupovali dovnitř a tuto 
věc neprodleně oznámili policii, která již provede prvotní úkony k zajištění stop a potřebných důkazů.  

 Policisté na Vysočině také provádějí nepravidelné preventivní kontroly objektů, a to především v chatových a 
rekreačních oblastech. V zimních měsících jsou tyto kontroly častější a intenzivnější, přičemž se na ně zaměřují i 
policejní psovodi. 

Milí přátelé.  

Letošní výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků si připomínáme ve zvláštní době. Žádná hudba, 
pietní akty, jen malá chuť slavit důležité datum našich dějin. Procházíme zkouškou, žijeme v nervozitě, 
bojíme se o zdraví, o ekonomické jistoty, chybí nám naši blízcí i běžné životní radosti. Přesto všechno, nebo 
možná právě proto, je důležité se zastavit, vzpomenout, zamyslet se. 

Masaryk a další velké osobnosti října roku 1918 dali lidem naději. Vizi. Směr. Dali vznikajícímu státu 
genetickou výbavu. Obsahovala nezpochybnitelnou svobodu jednotlivce, hodnotové zakotvení 
v demokratickém světě. Celý československý projekt byl křehký, s mnoha problémy, z nichž se některé 
v průběhu let ukázaly jako fatální. O co se však Masaryk od prvního okamžiku snažil, bylo vybudovat stát, 
kterému budou jeho vlastní občané důvěřovat. Stát, jehož základem je občanská aktivita – kulturní, 
společenská, politická. Stát, který budou mít lidé rádi a v těžkých chvílích budou připraveni přinést pro něj 
oběti. Ale zároveň i stát, na který se budou moci v době nouze spolehnout, kterému budou moci důvěřovat. 

Důvěra. Respekt. To všechno v dnešní době lidem ve vztahu ke státu a jeho představitelům chybí. 
Procházíme krizí, kdy naši čelní představitelé s národem nemluví. Schovávají se. Nekomunikují. Svá selhání 
svalují na vlastní lid. Neuvědomují si, že v té chvíli ztrácejí jakoukoliv důvěryhodnost. Ztrácí oprávnění 
národ vést. Alibismus místo pravdy. Skutečný lídr se nepozná v době hojnosti, nýbrž v době krize. Řada 
takových osobností se objevila na lokální úrovni, mnoho starostů a hejtmanů přesvědčilo, že umí vést, 
uklidnit, organizovat, řídit, pomoct. Naši nejvyšší představitelé nikoliv. Zdalipak je napadne, až půjdou 
z povinnosti pokládat věnce k soše Masaryka, jak zásadně se jeho odkazu zpronevěřili. Jak neviditelní proti 
němu v dějinách budou. Jak hluboce nepochopili základ jeho odkazu – stát založený na ideálech svobody a 
pravdy, reprezentovaný osobností, jejíž autorita je přirozená, založená na síle pravdivé osobnosti. 

Masaryk byl člověkem, ne andělem. S chybami, s přešlapy v politickém i soukromém životě. Byl ovšem 
skutečnou hlavou svého státu. Věřil mu. Měl ho rád. Nevyužíval ho, sloužil mu. Vážil si lidí, stál za nimi, 
vzbuzoval v nich důvěru a respekt. Jak smutné je to srovnání s dneškem.  

Zkusme překonat těžkou dobu. V soudržnosti, vzájemné solidaritě, s plnou odpovědností vůči zdraví a 
životu druhých lidí. Bohužel bez vědomí, že nás reprezentují skutečné osobnosti, kterým na nás záleží. Ale 
pojďme i to změnit. Pojďme v naší zemi obrátit list. Vrátit se k tomu dobrému, co nám první republika 
skutečně odkazuje – svobodu, úctu, solidaritu, soudržnost. A skutečné morální autority v čele země. 
K takovému zamyšlení je „tiché“ výročí snad i lepší než pompézní slavnosti na Pražském hradě.  

Vše dobré naši republice, hodně zdraví Vám všem. 

Váš Vít Rakušan 



Odpady v Bobrové 

Dovoluji si apelovat na Vás, na občany Bobrové, abychom se zamysleli nad produkcí a tříděním 
odpadů v naší obci. 
Bioodpady – ukládáme do hnědých velkoobjemových kontejnerů. Do těchto kontejnerů by měl být ukládán 
odpad ze zahrádek tj. shrabané listí, odkvetlé květiny, sekačkou  posekaná tráva a větve – spíše větvičky  
(maximálně  do průměru 2 cm a délky do 30 cm), lze kompostovat menší množství slámy a štěpky.  
Rozhodně tam nepatří dlouhá a  přerostlá  tráva posekaná na loukách či velkých zahradách (zde je nutné buď 
trávu sekat častěji, nebo zajistit využití jinak). Stejně je to i s velkými pořezanými větvemi, často i celými 
stromy, které bývají uložené vedle kontejnerů. Likvidaci tohoto odpadu by si měl každý občan zajistit sám  
na své náklady. V kontejnerech bývají často plasty, celé štípy dřeva, zbytky trámů, kusy železa, pleny…  
Letos končí pětileté období, kdy městys čerpal dotaci na vybavení kompostárny, původní myšlenka 
byla předejít vzniku bioodpadů, tak byl i nastaven dotační titul. Mnoho obcí po uplynutí pětiletého období 
(udržitelnost projektu)  kompostárny zrušilo a to právě z důvodu, že občané vhazují do kontejnerů to, co tam 
nepatří. Tak Vás prosím, odkládejte do kontejneru jen ten odpad, který tam patří, napsáno je to na každém 
kontejneru.  Další třídění odpadů na kompostárně a stejně tak sbírání větví v okolí kontejnerů je  finančně 
náročné a pravděpodobně se to odrazí v dalším poplatku za odpad. Každý zde na vesnici má možnost větve 
rozřezat na menší části, větší kousky dřeva zpracovat doma, nebo třeba nabídnout sousedovi, který má kotel. 
Pořádek kolem kontejnerů – to je další problém, který zatěžuje obec. Prosíme Vás, často bývají u 
kontejneru věci, které někdo určitě musí přivézt autem. Tak je raději přímo odvezte do sběrného dvora, pan 
Rymeš velice ochotně během pracovní doby sběrný dvůr otevírá i jednotlivcům. Často slyším, že to dělají 
cizí lidé, ale proč tento nepořádek nevidíme například v Radešínské Svratce, nebo na Moravci? Také se zde 
často povalují věci, které do žádného kontejneru nepatří, ať už to jsou použité pleny, plechovky od piva, 
hliníkové nádobí, kočárek, boty, hračky, keramika, drátěné sklo,  atd.  
Tak Vás také prosím o zamyšlení nad tím, co do kontejnerů na tříděný odpad nesete. Tato těžká doba nás 
nutí nakupovat v e-shopech, kde je každý výrobek pečlivě zabalený, aby se zabránilo rozbití, to je určitě 
v pořádku, ale velice tím narůstá množství produkovaného odpadu, a když jej ještě netřídíme ...  
Politika likvidace odpadů v ČR  je nastavená  tak, že  platba za likvidaci odpadů bude každým rokem vyšší 
(obec musí zaplatit více za  poplatky za uložení odpadu, dopravu a skládkování), dále budou muset být 
dodrženy kvóty, které nám nařizují snížení produkce odpadu do roku 2030 až  o polovinu. Pokud se tyto 
kvóty překročí, tak se pro konkrétní obec navýší poplatky, a pokud obec bude více platit, bude to muset 
přenést na občany.  Dalším problémem je zákaz  skládkování odpadu, který má vstoupit v platnost s rokem 
2025. Spalovna v Jihlavě definitivně nebude, spalovna Brno o Vysočinu nemá zájem a vyvstává otázka, co 
bude dál a za jaké peníze. 
Tak prosím nakupujte nové věci s rozmyslem, co nejvíce využívejte věci staré, aby nevznikalo tolik odpadu, 
šetříte tím nejen naši bolavou přírodu, ale také své peněženky. Děkuji všem, kteří poctivě třídí, děkuji i těm, 
kteří se zamyslí na problémem s odpady a pořádkem kolem kontejnerů. 
 
Kompostéry do domácností – zatím nemáme žádnou informaci, zda naše žádost o dotaci na nákup 
domácích kompostérů byla akceptována. Po přiznání dotace bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a 
kompostéry nakoupeny. Pokud  bude naše žádost o dotaci neúspěšná, tak se bohužel nebude nákup  
realizovat.  
 

Upozornění a informace pro občany 

Popelnice se budou od středy  4. 11. 2020 (včetně středy  4. 11. 2020) vyvážet každý týden. 

Na úřadu Městyse je možné si zakoupit knihu Bobrová pohledy do historie od Jaroslava Sadílka a Jitky 
Štohandlové za 220,- Kč. 
 

V sobotu 7. 11. 2020 od 8:30 proběhne na hrázi rybníka Ptáčák prodej ryb.  

 
 



 

 
Městys Bobrová nabízí v době nouzového stavu zajištění nákupu potravin a zajištění 
léků z místní lékárny všem seniorům zdarma. Zájemci volejte v době od 7.00 – 12.00 
hod. na telefon 774 838 373 nebo 566 673 910. 

 

 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi. 
Vydal úřad městyse Bobrová 2020, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 


