Rozhovor

Pohoda, klid a úsměv na rtech. Tak nějak bychom si
asi všichni představovali své Vánoce. Třeba vás právě
na takovou notu dokáže naladit rozhovor s paní
Ivanou Roháčkovou, vášnivou včelařkou a obecně
milovnicí přírody, toho času vedoucí vychovatelkou
školní družiny při ZŠ Bobrová.

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Absolutně. Z Bobrové jsem nejen já, ale i rodiče a
prarodiče, takže já jsem Bobrovák se vším všudy.
Které místo máte v Bobrové nejraději?
Já jsem člověk, který potřebuje mít hlavu v oblacích,
takže samozřejmě Kopeček. Jsem původem
Hornobobrovák a jako děti jsme trávili spoustu času
na Kalvárii a okolí. Takže i když už řadu let bydlím v
Dolní, víc přirostlou k srdci mám Horní.
Která osobnost z historie či současnosti
Bobrové je vaší oblíbenou a proč?
Nad touhle otázkou jsem přemýšlela dlouho a pořád
mi vyskakovala moje babička. Ona nás vychovala
úplně stejně jako Babička Boženy Němcové, se všemi
zvyky, stříhání bylinek, sbírání malin, … A napadá mě,
že my už takoví nikdy nebudeme.
Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Mně asi nic nechybí. Jako místní to beru tak, že jaké
si to kdo udělá, takové to má. A že, to co
potřebujeme, si vždycky nějak najdeme. Možná mi v
dnešní době chybí naše bobrovácké karnevaly, co od
covidu nejsou. Při nich jsme se vždycky sami skvěle
pobavili a bylo to lepší, než třeba velké plesy ve
Žďáře, kde je program nachystaný předem a baví vás
někdo jiný. Tady jsme to vždycky měli takové, jaké
jsme si to udělali.
Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak byste
zbývající čas prožil?
Jela bych se podívat na Kubu, kde jsem ještě nebyla.
Ale musím říct, že jak jsem se během covidu toulala
různě Bobrovou, objevila jsem billboard, kde matka
Tereza říká, že jestli chceš pomoct světu, jeď domů a
miluj svou rodinu. Ten mě velmi oslovil, takže kdyby
měl vážně skončit svět, chtěla bych být hlavně se
svojí rodinou.

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu, film,
divadlo atd.
To je otázka pro mě! Jsem nečtenář, filmy taky moc
nesleduju, takže já můžu lidi pozvat třeba ven - do
přírody, do lesa. Tam se nás vejde a potkává se nás
tam docela málo.
Co byste Bobrovákům popřál do budoucna?
Já bych spíš chtěla moc poprosit naše děti (a kočky
taky!) - nechytejte ještěrky v lese na Šibínku. Jsou
chráněné a vzácné. Pokoušeli jsme se udělat v
tomhle směru osvětu ve škole, ale protože nezabrala
na všechny děti, řeknu to ještě tady. Takže jestli něco
popřát do budoucna, tak ještěrkám - volnost a
bezpečí.

inzerce
Sbírám a odkupuji vojenské věci z období 1. a 2.
světové války.
Zejména: celty, helmy, čepice, kabáty, saka, košile,
kraťasy, dlouhé kalhoty, boty (kotníkové, vysoké),
opasky, přezky, výstrojní součásti, odznaky, nože,
bajonety, příbory, dalekohledy, periskopy, optiky,
bedny dřevěné, kovové, bakelitové, plynové masky,
batohy, časopisy, noviny, knihy z téhož období, díly na
staré motorky, automobily a vojenskou techniku.
V případě zájmu pomůžu s vyklízením starých půd,
sklepů i domů.
Tomáš Kašpárek, Bobrová 275, mob. 736 745 862

Připomínáme novou rubriku Očima čtenářů, o které jsme
psali již v létě a která čeká na svého prvního přispěvatele.
Email zpravodaj@mestysbobrova.cz je vám plně k dispozici.
Uzávěrka je vždy přibližně 2 týdny před vydáním zpravodaje,
touto prodlevou může dojít k neaktuálnosti některých
informací. Děkujeme za pochopení.

Zpravodaj

Městyse Bobrová
Prosinec 2021

Vážení spoluobčané, milé děti, přeji vám
krásný vánoční čas!
Jsou tomu bohužel už dva roky, co jsme naposledy
rozsvěcovali vánoční stromeček, pojedli dobrůtky,
které nám připravila paní kuchařka z mateřské
školy, zahřáli se punčem a koupili si na vánočním
jarmarku ručně vyrobené dekorace, perníčky a
dárky pro své blízké a poslechli si vánoční koncert
žáčků z naší školky.
Těmito slovy bych chtěla připomenout, jak krásně
se nám žilo, jak jsme byli svobodní. Teprve nyní si
tyto maličkosti uvědomujeme a začínáme si jich
vážit. Když jsme si totiž o Vánocích 2019 přáli klid,
pohodu a zdraví, vůbec jsme netušili, co nám rok
2020 přinese, a že se to všechno protáhne i do
roku 2021, a to i přesto, že jsme doufali, že už jsme
z nejhoršího venku…
Všechno však jednou končí a něco nového začíná!
Já osobně přeji sobě a hlavně
vám všem, aby tato podivná doba skončila co
nejdříve a začalo něco, co se bude alespoň
trochu podobat letům minulým, hlavně aby se
narovnaly mezilidské vztahy a přestali jsme se dělit
na očkované a neočkované.
Pandemie uštědřila velkou ránu také spolkové
činnost v obci, nepořádaly se zábavy, plesy,
kavárničky, turnaje, dětské dny ani jiné kulturní
akce. Děkuji proto vám všem, kteří jste i přes
všechna omezení a nařízení nehodili “flintu do žita”
a snažili se pořádat různé akce alespoň v nějaké
podobě.
Děkuji všem, kteří pomohli a přiložili ruku k dílu
vždy, když bylo potřeba, opravdu si jejich pomoci
velmi vážíme. Děkuji také všem zastupitelům za
jejich podporu a práci.
Všichni si pak v této adventní době jistě
vzpomeneme na všechny, kteří již mezi námi
nejsou, na spoluobčany, kteří letos už stromek
společně s námi nerozsvítí. Věnujme jim, prosím,
tichou vzpomínku.

Závěrem bych vám chtěla popřát za celé zastupitelstvo
do roku 2022 jen vše dobré, popřát vám, abyste se ve
zdraví sešli s rodinami a příbuznými, abyste alespoň na
chvilku zapomněli na vše, co se kolem nás děje. Přeji
vám mnoho a mnoho pracovních i životních úspěchů,
přeji dětem aby si již mohli zase bezstarostně hrát,
chodit do školy, jezdit na prázdniny. Věřím, že letos by
to byl dárek nejkrásnější.
Krásný adventní čas vám všem
Zdeňka Smažilová

Kalendář
Na úřadě městyse si můžete zakoupit kalendář pro rok
2022.

Energie a odpady
Co nás ještě čeká v roce 2022?
Jednou z věcí, které neovlivníme, je zdražování energií,
které se citelně odrazí v hospodaření obce i v rozpočtech
rodin. Dalším věčným tématem jsou odpady, zde
zastupitelstvo bohužel nemělo jinou možnost, než
schválit roční poplatek 700 Kč. Letos jsme totiž hranici
200 kg komunálního odpadu “na hlavu" překročili již v
říjnu(!), takže cena za skládkování v listopadu a prosinci
byla velmi vysoká.

sbor dobrovolných hasičů bobrová
Stalo se…
V sobotu 9. 10. vyrazili naši mladí hasiči do Otína na
podzimní kolo soutěže Plamen. Mladší i starší družstvo
se zúčastnilo štafety 4x60 m, štafety dvojic a závodu
požární všestrannosti. Děti tak mohly předvést nejen
rychlost, ale i svoje dovednosti v uzlech, značkách,
zdravovědě a střelbě. Mladší žáci se umístili na 22. místě
a starší žáci na 20. místě. Ze sportovních úspěchů stojí
také za zmínku účast našeho hasiče Davida Melichara na
soutěži TFA Knínický železný hasič, která se konala v
sobotu 30. 10. Podařilo se mu umístit na skvělém 6.
místě. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci a
gratulujeme k jejich úspěchům!

Pokud chceme udržet financování svozu odpadu v
rozumných částkách, máme jen jedno řešení. Více třídit!
Obce za správně vytřízený odpad získávají peníze zpět
do rozpočtu, u nás asi 200 000 Kč ročně.
Jsou v republice města, která dokázala správným
tříděním snížit produkci komunálních odpadů a tím i
poplatek pro občany na 350 Kč.
Každý ale musíme začít u své vlastní popelnice, v
ideálním případě pak upravit hospodaření domácnosti
tak, abychom produkovali minimální množství odpadu.
(Pod heslem zero waste najdete na internetu spoustu
tipů, jak na to). Věřím, že své v tomto odvedou i nové
kompostéry, které některé domácnosti již obdržely.

V sobotu 23. 10. a v neděli 24. 10. několik našich členů
asistovalo při pořádání MČR Enduro Open 2021 na
Šiklově mlýně. Jako traťoví komisaři dohlíželi na průběh
závodu, kontrolovali vytyčení tratě a v případě pádu
jezdce varovali praporkem ostatní závodníky.
Ve středu 30. 9. jsme již pošesté převzali finanční dar
13.500 Kč od firmy Hettich ČR, k.s. ze Žďáru nad
Sázavou.
Firma
Hettich
každoročně
oceňuje
dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců, kteří pracují v
nejrůznějších zájmových sdruženích a spolcích bez
nároku na odměnu.
Jednotka SDH Bobrová
V průběhu měsíců října a listopadu vyjížděla naše
jednotka k 5 událostem. Jednalo se o 2 technické
pomoci a 1 planý poplach. 12. 10. a 27. 10. jsme pak
vyjížděli k požárům hrabanky na území Městyse
Bobrová. Od začátku roku 2021 do konce listopadu tedy
naše jednotka vyjela už ke 40-ti událostem.

COVID V základní školE
Další (třetí? čtvrtá? pátá?) vlna čínského koronaviru
dorazila i do základní školy.
Jaká jsou aktuální pravidla? Kdo o čem rozhoduje?
každé pondělí jsou žáci testováni antigenním
testem; pokud je test pozitivní, škola informuje
rodiče žáka
nošení roušek a další protiepidemická povinná
opatření nenařizuje ředitel školy ani MŠMT, nýbrž
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo
cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech
ano

jediný, kdo může nařídit karanténu, je Krajská
hygienická stanice; škola nemá žádnou pravomoc
karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat
rodiče a o karanténě je informovat
za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo
uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič –
nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje
v případě, že je dítěti nařízena karanténa,
potvrzení o OČR vydává dětský lékař, nikoli škola
pokud je více než polovině žáků třídy nařízena
karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně; ostatní
žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim
nemůže distanční výuku nařídit, pokud není
uzavřena škola nebo její část

Z mateřské školy
Z epidemických důvodů se neuskutečnilo společné rozsvěcení stromečku u úřadu městyse ani nebude
vánoční posezení s rodiči u stromečku ve školce. Věříme ale, že si i nadále budeme užívat zimních radovánek.
Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš, čerti a andělé. Děti se trochu obávaly, nakonec si všechny statečně
převzaly od andělů a Mikuláše balíčky.
Připravujeme se na Vánoce a děti se těší na Ježíška, doufáme, že tentokrát dorazí včas.
Od začátku roku 2022 budeme ve školce používat mj. i pro rodiče mobilní aplikaci Twigsee, kde si rodiče
budou jednoduše odhlašovat svoje děti a nám všem to tak usnadní vzájemnou komunikaci.
Přejeme Vám všem klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví a pohody!

