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Jak to kdysi bylo
Sokol

Jednou z nejvíce aktivních organizací v Bobrové již od svého založení až do současnosti je tělovýchovná organizace Sokol.
Myšlenka dovršení obrození českého národa soustavným pěstěním tělesných a mravních sil v sokolské organizaci, tak, jak s ní vystoupil Tyrš a
Fügner, zakladatelé Sokola, nalezla odezvu i mezi našimi občany. První podnět dali Sokolové z Křižanova po společném pochodovém cvičení, ale
myšlenka na čas usnula.
Na popud pana profesora Františka Straky a Jana Rouse, majitele tírny, uspořádala Horácká župa sokolská svůj první slet spojený s veřejným
cvičením na Dolní Bobrové. Krátce na to byla 15. 11. 1900 založena místní jednota Sokola. Zakladateli byl profesor František Straka, učitel Jan
Košťál, Jan Rous, učitel Karel Zmeškal, mlynář Aleš Dusík a starosta Dolní Bobrové Gothard Starý. Počet členů při založení: 41 mužů, 1 cvičitel, 24
cvičících, 17 necvičících a 1 žena paní Božena Sálová. Členové platili příspěvek 50 haléřů měsíčně, co byla tehdy poměrně vysoká částka.
Členy místní organizace byli i občané Dlouhého, Křídel, Branišova, Zvole, Olešínek a Rožínky. Nejdříve se cvičilo v budově dnešního Úřadu
městyse Bobrová, od roku 1903 se přešlo k „Vitouškům“, kde musela být snížena podlaha, aby se vešla hrazda. Zde se cvičilo do roku 1921. V létě
se cvičilo na zahradě.
Pak se vše přestěhovalo do hornobobrovské záložny, kde se cvičilo až do postavení Sokolovny. Pozdější záznamy se bohužel nedochovaly.
Roku 1907, přičiněním tehdejšího starosty Sokola obvodního lékaře Viktora Paula, byla založena veřejná čítárna, kde zpočátku půjčoval svoje knihy
a jiné tiskoviny. Mezi návštěvníky patřil i akademický malíř Oldřich Blažíček. Jen jako zajímavost uvádíme, že na letní pobyt k doktoru Paulovi jezdil
herec Jan Werich.
Jednota Sokolská se zúčastňovala všech tehdejších župních cvičení až do roku 1914.
Po skončení první světové války se Sokol opět začal hodně rozvíjet. Cvičilo se dvakrát týdně a cvičili muži, dorost i školní mládež za vedení
náčelníka Gustava Štohandla. Cvičily už i ženy.
Dvanáct mužů cvičilo v roce 1920 na Všesokolském sletu v Praze. Sokolové zasadili lípy svobody na náměstích, podíleli se na vybudování
památníku padlých, zúčastňovali se veřejných akcí. Byli také aktivními členy divadelního spolku, z jehož výtěžku částečně hradili provoz nejen
sokolského spolku, ale i čítárny.
V roce 1923 byla čítárna přemístěna k Palečkům. V tomto roce také zemřel dlouholetý předseda a zakladatel doktor Paul.
Prvním starostou spolku roku 1900 byl zvolen profesor Straka, od roku 1903 doktor Paul. Po jeho odchodu byl zvolen do roku 1924 Jan Rous, dále
pan František Bukáček. V roce 1927 byl zvolen Karel Vejrosta, 1951 Stanislav Brázda, v roce 1953 František Smažil.
Od založení jednoty byl náčelníkem František Pokorný, od roku 1919 Gustav Štohandl, po něm Osvald Kašpárek, později Jaroslav Bukáček spolu
s Mořicem Starým.
Roku 1926 se zúčastňuje 18 členů Sokola VIII. Všesokolského sletu v Praze.
V této době se začíná připravovat stavba sokolovny.
Za druhé světové války 12. dubna 1941 byla činnost Sokola zakázána. Po osvobození byla činnost obnovena, jednota měla 185 členů. Projevuje se
velká aktivita divadelního spolku, z jehož zisku jsou uhrazeny pohledávky za sokolovnu. Roku 1947 zaznamenána účast 419 cvičících na
předsletovém vystoupení.
XI. sletu v Praze se zúčastnilo 76 cvičících z Bobrové.
V dalších letech je zaznamenán menší zájem o cvičení. Přesto se konal roku 1954 Den tělovýchovy za účasti 232 cvičících, hlavně školní mládeže.
Pak nastupuje éra zájmových sportů – fotbal, hokej, stolní tenis a košíková.
První celostátní spartakiády se zúčastnilo 16 cvičících.
V roce 1958 byla zahájena výstavba fotbalového hřiště za tírnou za vydatné podpory MNV (Místní národní výbor). Do této doby se fotbal hrával na
louce u Hořínkova mlýna.
Toto jsou stručné dějiny tělovýchovného spolku Sokol, jak jsou zaznamenány v obecní kronice.
Š.

ODPADY – nákup nových nádob
V prosinci 2016 byl realizován nákup kontejnerů na tříděný odpad. Požadavek na rozšíření sítě kontejnerů vzešel od občanů.
Městys Bobrová požádal prostřednictvím agentury EAV Jihlava o dotaci z Fondu Vysočiny na pořízení dalších kontejnerů na
tříděný odpad. Žádost byla podána v červenci 2016 a o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13.9.2016
usn.č.0500/05/2016 ZK a následně byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s realizací projektu do 31.12.2016. Bylo
pořízeno celkem 11 kontejnerů (žluté na plasty 5 ks, modrý na papír 1 ks, zvon na sklo bíle 1 ks, zvon na sklo barevné 3 ks a dále
1ks kovový kontejner na komunální odpad u ZŠ) o obsahu 1100 litrů, celkové náklady projektu 86 075,00 Kč a podíl dotace
38 647,00 Kč. Součástí projektu byla i beseda, která se konala 1.11.2016 v zasedací místnosti úřadu pod vedením odborného
lektora z EAV Jihlava. Beseda byla velice zajímavá, zhodnotil se vývoj produkce odpadu v naší obci za minulé roky a dozvěděli
jsme se o využití tříděného odpadu, jak je to s kovy, o skládkování komunálního odpadu, spalovnách, kompostování a plánovaných
překladištích odpadu a vývoji odpadového hospodářství v dalších letech.
Kontejnery budou rozmístěny na stávající hnízda, kde dojde k rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad. Některé stávající
kontejnery jeví známky poškození, tyto budou odvezeny do dílny a budou postupně opraveny, některé bude nutné asi i vyřadit.
Kontejnery jsou opatřeny polepy, kde je vyznačeno jaký odpad lze ukládat. Cílem tohoto projektu je, aby se nám již nepovaloval
odpad vedle nádob, ale končil v kontejnerech.
Z. Smažilová

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 navštívili Vaše domácnosti malí koledníci s Tříkrálovou sbírkou. Celkem bylo vybráno 29 224,- Kč.
Poděkování patří Vám, kteří jste přispěli, koledníkům, kteří ochotně obcházeli domácnosti s koledou a hlavně paní Janě Korábkové
za organizaci sbírky.

Plesová sezóna v Bobrové v roce 2016
11. 2. 2017 - Sdružení dobrovolných hasičů, hrají 4 SÝKORKY
18. 2. 2017 - Myslivecké sdružení Bobrová, k poslechu i tanci hraje kapela Dessert
25. 2. 2017 - TJ Sokol Bobrová pořádá tradiční maškarní ples, hraje Marco Polo

Upozornění na změnu placení místních poplatků!!!
Dle § 14a daňového řádu – každý poplatník pro osvobození nebo úlevu od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle místní vyhlášky a poplatník poplatku za psa, musí tuto
skutečnost ohlásit každoročně ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou správci poplatku – Úřad městyse Bobrová.
Jedná se o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu –
•

Každé třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti ve věku 15 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhlo – žádá
zákonný zástupce
• Dítě narozené v kalendářním roce na který se poplatek hradí – zákonný zástupce
• Osoby trvale žijící na čp. 208, 209, 210
• Osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny, které se v obci nezdržují a není známo místo jejich pobytu
Úleva od poplatku –
• Ve výši 150,- Kč osobám nad 80 let a více včetně celého roku, ve kterém tohoto věku dosáhly
• Ve výši 150,- Kč osobám do věku 26 let, kteří jsou studující a přechodně žijí mimo území obce
• 50% z celkového poplatku poplatníkům na čp. 60, 62, 326 v Bobrové
Pokud si poplatník nebo jeho zákonný zástupce nepožádá o osvobození nebo úlevu od poplatku, bude muset uhradit celkovou
částku, to je 500,- Kč.
Rovněž tak poplatníci, kteří hradí poplatek za psa, o osvobození nebo úlevu musí požádat, jinak budou hradit celkovou částku,
to je 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatky za pevný domovní odpad můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 153 938 876/0300.
V.S. uveďte 134000xx (číslo popisné). Příklad: rodina z čísla popisného 320 uvede V.S. 134000320.
Pro placení v hotovosti bude termín od 27. 2. do 3. 3. 2017
Pokud majitel psa jakýmkoliv způsobem přišel o psa, žádáme tuto skutečnost písemně oznámit v kanceláři úřadu městyse.
Poplatky za psa také můžete uhradit bankovním převodem na č. účtu 153 938 876/0300. V.S. uveďte 134100xx (číslo popisné).
Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 1. 7. příslušného kalendářního
roku.
Poplatek pro poplatníky, kteří nemají v obci trvalý pobyt a kteří vlastní stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, jsou
povinni uhradit poplatek do 1. 7. příslušného kalendářního roku.

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:
Dne 21.02.2017 od 07:30 do 15:30
Vypnutá oblast: bez napětí bude celá obec OLEŠÍNKY, RAČICE, DLOUHÉ, MIROŠOV dále část obce ZVOLE od kulturního
domu, d.č. 74, 134 a 31 směr Olešinky, a část obce BOBROVÁ - Dolní Bobrová - od nákupního střediska č. 75 a d.č. 46
směr Moravec, včetně ulice za potokem - od RD č. 287 podél řadovek směr Moravec
a dále
Odběratelská trafostanice Zvole: T - mobile (č. 201331)
Odběratelská trafostanice Zvole družstvo (č. 201146)
Odběratelská trafostanice Bobrová BPE (702078)
Odběratelská trafostanice Bobrová středisko (č. 200019)
Odběratelská trafostanice Bobrová družstvo (č. 200017)
Odběratelská trafostanice Mirošov Družstvo (č. 704060)

Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů.
První recept, který bobrovský Zpravodaj získal, je od muže, takže jsem náš receptář trochu přejmenovala.
Medový likér
½ kg pastovaného medu
½ litru slivovice
Z 1 kg citronů šťávu ( asi 3 dcl)
Smícháme, přecedíme. Druhý den ještě jednou přecedíme a likér je hotov.
Včelař Chroust

Perníčky hned měkké

400 g hladké mouky
140 g cukru moučka
60 g másla
2 vejce

2 lžíce medu
1 lžička zažívací sody
1 lžička perníkového koření
kakao a skořice dle chuti

Rozpustím med, máslo, přidám vejce a chladnější přidám do sypkých surovin (soda se musí přidávat přes cedníček, aby v těstě
nenadělala hrudky), zpracovávám těsto, až je hladké. Nechám odležet zabalené ve folii do druhého dne, pak vykrajuji ze silnějšího
plátu tvary a peču dost zprudka – cca 200 °C. Hotové, ještě horké perníky potírám rozšlehaným vajíčkem, aby se leskly… Pokud
se podaří všechny postupy správně, po vychladnutí perníčky zůstanou měkké a neztvrdnou. Doporučuji uchovávat v uzavíratelné
nádobě ….
Lenka Chroustová
Rada, jak válet těsto od paní Jany Pečínkové:
Dvě jehlice č. 3 dáme po stranách těsta a válíme, těsto bude tak akorát silné a stejnoměrně.
Těším se na další recepty! H. Hájková

Okrašlovací spolek Bobrová
V pátek 13. ledna 2017 vznikl v Bobrové Okrašlovací spolek. Milé dámy a paní, pokud máte rády společnost, rády
čtete, tvoříte, máte rády výlety nebo divadlo, chcete okrašlovat sebe i svoji duši, přijměte pozvání na další setkání,
které se uskuteční v druhé polovině února. Termín bude ještě upřesněn.
O další informace žádejte na tel. čísle 732 279 723 (Hana Hájková).

Reklama

Zdeňka Jaňourová
Bobrová 293
Objednávky na tel.: +420 737 890 453

Těším se na Vaši návštěvu
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi.
Vydal úřad městyse Bobrová 2017, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz

