ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ
BŘEZEN - DUBEN 2018

Zápisky z kroniky místního občana
Doslovný přepis z kroniky bez oprav.
Pan Miloš Kašpárek z Horní Bobrové si od roku 1943 až do roku 2000 vedl svoji kroniku. Kroniku běžného občana, kde
zaznamenával důležité události. Zapisoval co bylo zaseto, jaká byla úroda, jaké bylo počasí, osobní věci, které se dotýkali jeho
rodiny.
Ráda bych vám předala to co si zapsal o důležitých historických událostech, které se za tu dobu událi a to jak to viděl pan
Kašpárek, to co se přímo v obci Bobrová a jejím nejbližším okolí. Zápisky budou prezentovány přesně tak, jak jsou zapsány
v kronice.
Začneme koncem války rokem 1945.
5.5. 1945
Konec války je na obsoru. Anglo-Američané pronikají od západu do Čech . V Praze včera začalo povstání. Elektrika nejde.
Němci desertují. Rusi se tlačí přes Moravu k Čechám.
Kdekdo kopal kryty na jídlo i lidi. Zásoby se zazdívaly do sklepů atd. Partyzáni odvezli od Batě tento týden několik párů botů.
Němečtí četníci byli odvoláni.
Kolují různé zprávy, že v N. Městě je dost obklíčených vojáků, barikády, které měly zabránit postupu Rusů brání ustupujícím
Němcům. Hitler je prý mrtev. Němci prý chtějí mír.
Lidi se houfují, nosí trikolory, připravují praporky a prapory. Již dva dny není slyšet dunění, na něž jsme si již zvykli (kanonáda
z fronty).
Převrat je na dosah ruky, ale v Praze teče krev – česká krev. Pražský rozhlas volal spojence o pomoc.
20.5. 1945
Němci kapitulovali. Ve středu 9.5. přešly, přejeli, vlastně přeběhly poslední oddíly přes Bobrovou a ve čtvrtek 10.5. už tu
projížděli Rusi. V pátek se začali vracet proudy něm. zajatců. Mezi nimi se vracejí Maďaři, Rumuni jdou s Rusy. Rusi někde brali
koně i bryčky neb lehké vozy. Po loukách se pasou tisícová stáda koní, kde se usadí jsou louky zničeny. Při přehánění se ušlape
kolem silnice mnoho lidí.
Na mnoha místech byli lidé od (Maďarů) Rumunů nebo Rusů vykradeni. Kde jsou usazeni s koňmi (s povozy) krmí je jetelinou
neb žitem, které nasečou kde chtějí.
U nás jsme měli na bytě tři ošetřovatelky z polní nemocnice pro zajatce, která byla v horní škole.
Snad v žádné armádě nejsou ženy jako v rudé armádě. Od včerejška jde elektr. proud.
Po Němcích tu zůstalo po ústupu mnoho všelijakých věcí. Ještě, když procházeli zajatce zůstalo po nich mnoho věcí. Musili
jsme dodat pro rudou armádu 2 kusy hovězí, 1 prase, 4 slepice, 3 selata.
Celá obec 1000 vajec, 10 selat, 200 slepic 30 kusů hovězích a asi 15 prasat. Některá města a obce jsou rozbity v poslední
chvíli od Rusů z letadel, protože tam ustupovaly něm. kolony, které byly několikrát vyzvány složit zbraně, když kapitulace byla již
podepsána, jsou to Žďár, N. Město, Křižanov, Velké Meziříčí, Býteš, atd.
Na obsazení Sudet jsou povolány ročníky 1910 – 1919 do zbraně. Byla tu přednáška a film o Rusku.
Podle mého úsudku budem Československá ruská republika
27.5. 1945
Teprve nyní se dozvídáme, jaká zvěrstva páchali Němci, hlavně SS, ať už to bylo v Praze, nebo na Jižní Moravě, nebo Meziříčí
a na Rusi a jinde. Je hnus to slyšet, nebo psát, natož to vidět. Tak např.: Ve V. Meziříčí když byla vyhlášená svobodná republika a
kapitulace Německa vyvěsili jako na mnoha jiných místech prapory na a ruské a začal fungovat Národní výbor. To bylo asi v neděli
a pondělí 6-7.5. V úterý ave středu se valili ustupující Němci k západu, chtějíce se dostat do Anglo-Amerického zajetí místo do
ruského. Když viděli vyzdobené město schytali Národní výbor a mnoho jiných lidí asi 150, vylupovali jim oči, trhali jazyky, skalpy a
naposledy je postříleli a naházeli do rybníka. Jinde, jako třeba na Slovácku byla chyba, že tam byla slivovice a víno. Když ta
postupovali Rusi, lid je vítal a hostil, vlály prapory. Rusi se opili, Němci zaútočili, Rusy pobyli a zajali, kde byl prapor zapálili, hasit
nikdo nesměl nebo začali střílet.
A ž po Brno je úroda skoro na 100% zničena, teď tam teprve budou sázet brambory a co se dá a co bude to se zaseje.
To co nadělali němečtí SS, to snad ani Rusi jim neoplatí…..
Je vyhlášena částečná mobilizace. Místo ročníků 10-19 půjdou ročníky 1913-17 na obsazení Č. zemí a Sudet. Rusi tu budou,
dokud naše vojsko nebude mít vše obsazeno.
29.7. 1945
Dne 7.7. odjeli z Bobrové Rusi. Naše děvčata nám tu nechali svoje adresy a my jsme jim dali na památku naše fotky. Často na
ně vzpomínáme …

V září nastupuje na vojnu a v prosinci se pan Kašpárek dostává domů na dovolenou a píše další zápisky.26.12. 1945 U nás bude
pravděpodobně zavedena branná povinnost i pro ženy. Výcvik a sestava – organizace armády je dle ruského vzoru. Zatím jsou 4
pol. strany. Lid., Kom., Nár. soc., Soc. dem. Viděl jsem několik ruských filmů a byl jsem se všemi spokojen.
Žijeme sice v mírové době, ale připravujeme se tak, jakoby měla být za pár let zase válka. Politika mocností se točí kolem atomové
bomby, v Evropě je hlad, UNRRA nestačí dovážet potraviny a jiné věci, my se hojíme možná marnou nadějí, že dostanem Kladsko
a Lužické Srbsko, pohraničí není ještě z větší části obsazeno, zato byly zestátněny banky a těžký průmysl, měna zkontrolována a
velká část peněz vzata z oběhu tak, že každý občan dostal vyměnit asi 500 Kč za nové peníze a ostatní musil uložit neb
propadávaly. Nyní je měna tak usměrněna, že když to tak půjde 2 roky nebude mít mnohý ani na sůl. Suroviny, obilí, prasata, aj.
stouply : maso živé na 22 Kč á 1kg (o 100%) mrtvé 64 Kč á 1kg (200%), brambory obilí zůstaly na stejném. Salám nejlepší 8,60 Kč
á 1kg.
Jedině stavební hmoty stouply o málo – aby se podpořil stavební ruch. Podkarpatská Rus připojena k Rusku, pod názvem
Zakarpatská Ukrajina.
Vynálezy se množí, atomové energii se předvídá budoucnost, taktéž i raketovým letadlům, v chemii byl objeven ještě lepší lék
než diprou, nebo penicilin, medicína také pokročila, hlavně v chirurgii, mnohé nemoci jako rakovina nemají objeveny původce a ani
spolehlivého léku na ně není.
To je poslední co bylo napsáno v roce 1945. ( Nejsou uvedené osobní zápisky a ani zápisky o počasí a úrodě)

Třídění odpadů:
V loňském roce jsme byli jako obec vyhodnocena nejlepší ve třídění v kategorii od 501 obyv. do 2 000 obyvatel. Je to výborná
zpráva, ale bohužel se neustál objevují občané, kteří nejsou schopni nebo ochotni respektovat pravidla třídění odpadů.
Proto si znovu zopakujeme co patří a nepatří do nádob na tříděný odpad a do kontejnerů určených na bioodpad, který se
zpracovává na kompost.
Do kontejneru na PLASTY patří:
nápojové kartony
plastové sáčky, tašky a fólie
kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
PET lahve od nápojů
plastové obaly od drogistického aj. zboží
polystyren
plastové výrobky (přepravky, hračky…)

Do kontejneru na PLASTY nepatří:
textilie z umělých vláken
linolea a výrobky z PVC
plasty s příměsí jiných materiálů
(kabely, videokazety)
guma, molitan
plasty znečištěné chemickými látkami, oleji atd.

Do kontejneru na PAPÍR patří:
noviny a časopisy
reklamní letáky
krabice a jiné obaly
lepenka, karton
kancelářský papír
sešity, knihy
jiný neznečištěný papír

Do kontejneru na PAPÍR nepatří:
uhlový papír (kopírák)
voskovaný papír
znečištěný papír
pleny a hygienické potřeby
dehtový papír
papírové obaly kombinované s plasty a kovovými
foliemi

Do ZELENÝCH kontejnerů na SKLO patří:
sklo barevné i čiré
lahve od nápojů (bez uzávěrů), pokud není v místě
kontejner na bílé sklo
nevratné skleněné lahve od nápojů
velké skleněné střepy
tabulové sklo (bez drátěné vložky)
skleněné vázy, sklenice dózy

Do BÍLÝCH kontejnerů na BÍLÉ SKLO patří:
pouze čiré sklo
nevratné skleněné lahve od nápojů
velké skleněné střepy
skleněné vázy, sklenice dózy

Suroviny vhodné ke kompostování
tráva, listí, sláma
bioodpad z domácností
zbytky ovoce, zeleniny
káva, čaj
rozdrcené skořápky vajíček
větve, třísky, piliny, hobliny, kůra
popel ze dřeva

Suroviny nevhodné ke kompostování:
zbytky potravin (vařené zbytky jídla)
kosti, odřezky masa, tuky
ryby, mléčné výrobky
časopisy, barevně potištěný papír
plasty, kovy, sklo, kameny
chemicky ošetřené zbytky

Do kontejnerů na bioodpad nepatří:

Pneumatiky, koberce, nádoby od barev a chemikálií, plasty, sklo a jiný
materiál, který není určen ke kompostování.

Upozorňujeme, že špatné třídění může mít za následek zvýšení poplatku za pevný domácí
odpad. Při namátkových kontrolách pracovníků městyse Bobrová bývá zjištěno, že např.
v plastech bývá i jiný odpad, který tam nepatří a tím dojde ke znehodnocení celého
kontejneru, který je považován vývozovou firmou za směsný odpad a ne tříděný a to
zvyšuje cenu za odvoz.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec Bobrová
Dne 20.04.2018 od 07:30 do 10:00
Vypnutá oblast: Dolní Bobrová : od hostince č. 1 a d.č. 46 směr Moravec, včetně ulice za potokem - od RD č. 287 podél řadovek
směr Moravec + d.č. 297, 298 a 299
Dne 20.04.2018 od 10:00 do 12:30
Vypnutá oblast: část obce - od zdravotního střediska č. 309 směr Radešín včetně areálu školky, přilehlé zástavby RD a ulice
podél tírny ke hřišti ( mimo areálu napojeného ze sloupové trafostanice TS Agrokop HB)
Dne 20.04.2018 od 12:30 do 15:00
Vypnutá oblast: Horní Bobrová - od d.č. 176 a 147 směr Rad. Svratka a Podolí a lokalita za fotbalovým hřištěm směrem k lávce
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované
distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

Zápis do MŠ

Mateřská škola Bobrová oznamuje, že se dne 24. dubna 2018 od 15,30 hodin uskuteční v prostorách MŠ informační
schůzka k zápisu do MŠ. Účast rodičů, kteří chtějí zapsat dítě do MŠ, je nutná. Na schůzce rodiče obdrží žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, budou seznámeni s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2018/19 a součástí bude i
prohlídka prostorů MŠ.
Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 10. května 2018 od 9ti do 16ti hodin v mateřské škole.
Bc. Gabriela Mikiškova, ředitelka Mateřské školy Bobrová
Tel.: 566673397, e-mail: ms.bobrova@tiscali.cz,
http://skolka.mestysbobrova.cz/

Městys Bobrová oznamuje:
•

svoz popelnic je od dubna 2018 každý lichý týden vždy ve středu, tedy jednou za čtrnáct dní

•

žádáme občany, aby nevyhazovali žádný odpad na pozemek vedle cesty od hřbitova za halou firmy
AGROKOP HB, s.r.o.

•

úřední dny městyse jsou pondělí 7:00 – 16:00 a středa 7:00 – 16:00, prosíme občany o využívání těchto dní
k vyřízení úředních záležitostí v ostatní dny se může stát, že Vaší žádosti nebude vyhověno

•

upozorňujeme občany na používání správného variabilního symbolu, při platbách na bankovní účet městyse
Bobrová. Variabilní symbol by měl mít max. 7 čísel. Platba se špatným variabilním symbolem nemusí být
přijata špatně se spáruje s účetnictvím. Týká se především poplatků za PDO a psy. Příklad používání
var.symbolu:
za čp. 1
1340001
čp. 47
1340047
čp. 266 1340266

•

•

v období jaro, léto, podzim 2018 a jaro 2019 proběhne v celé obci výměna vodoměrů na dálkově odečitatelné

Poskytnutí dotace na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Bobrová
Název akce: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová
Program:
11781 – Podpora rozvoje regionů
Souhrn Financování: celkem:
757 067,29 Kč
účast státního rozpočtu: 529 947,00 Kč
vlastní zdroje:
227 120,29 Kč
Termín realizace: do 31.08. 2018

Letos budou zase pořádné čarodějnice v pondělí 30.dubna 2018
Úřad Městyse Bobrová, Sbor dobrovolných hasičů a Základní škola Bobrová zve všechny děti, jejich rodiče a prarodiče na

Pálení čarodějnic s lampiónovým průvodem
19.00 hodin - sraz před hostincem Černý orel.

Odtud půjdeme společně na hasičské cvičiště u rybníka Kaňovce.

Program:

– zapálení ohně a upálení čarodějné ženy, opékaní špekáčků, hasičský O H Ň O S T R O J
Čarodějný kostým, lampion a dobrou náladu s sebou.
Děti dostanou párek, pečivo a nápoj zdarma. Občerstvení zajištěno v hasičském stanu.

Tam nesmím chybět! Všichni jsou srdečně zváni

Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů.
Výtečný čokoládový dort bez mouky
250 g másla (Hery)
180 g cukru
200 g čokolády (na vaření nebo 70% kakaa)
5 vajec
Máslo a krystalový nebo třtinový cukr na vymazání a vysypání formy
Celé máslo (Heru) a čokoládu rozpustíme ve vodní lázni. Žloutky ušleháme do pěny s cukrem a postupně zašleháme i rozpuštěnou
čokoládu. Pak opatrně vmícháme sníh z bílků, nalijeme do formy a pečeme asi 30 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Horké
posypeme práškovým cukrem.
Dort je třeba nechat uležet v ledničce nejméně 2 hodiny, ale doporučuji nechat déle, lépe se pak krájí.
Dobrou chuť!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městys Bobrová a Farnost Bobrová Vás zvou do Kavárny v Bobrové na přednášku

RNDr. M i l o s l a v y S t r i o v é
na téma

pěstounské rodičovství

která se uskuteční 20.5.2018 v 15°°hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Bobrová
Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku, ale tuto profesi opustila a věnuje se osmi dětem v adoptivní i
pěstounské péči. Napsala knihu Děti, které se rodí v srdci. Příběh rodiny Striovy zdokumentovala česká televize
v jednom dílu pořadu Rodiče napořád.
Káva, čaj, víno, něco sladkého jako v kavárně bude k dispozici
Vstupné dobrovolné

Domov pro seniory Mitrov, p. o.,
přijme do pracovního poměru:
- zásobovače do stravovacího poměru
- zásobovače – skladníka všeobecného materiálu
Písemné přihlášky do 27. 4. 2018
Podrobné informace:
www.domovmitrov.cz
pí. Horáková, tel. 603 707 214, 566 591 811
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