
Rozhovor

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Můj život je s Bobrovou spojen vlastně už tím, že
jsem zde již od narození. Pozoruji, jak se mění,
modernizuje a rozrůstá. Od doby, co jsem se trochu
naučil kopnout do míče, je můj život spojen 
s bobrovským fotbalem, kde se snažím pomáhat 
s jeho proměnou, modernizací a růstem.

Které místo máte v Bobrové nejraději?
Nemám konkrétní místo, dá se říct, že mám rád
každé trochu vyvýšené místo v okolí Bobrové, odkud
jsou hezké rozhledy na všechny strany.

Která osobnost z historie či současnosti
Bobrové je vaší oblíbenou a proč?
Bobrová se určitě může pochlubit řadou osobností,
které se zapsaly do bobrovské historie, ale vyloženě
oblíbence mezi nimi nemám.

Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Netroufám si jmenovat něco konkrétního, ale mně
osobně tady skoro nic nechybí.
 
Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak byste
zbývající čas prožil?
No, kdyby ten den měl opravdu přijít, tak bych se celý
ten rok na něj pořádně připravoval, abych to
nepropásnul, protože podruhé už to neuvidím.

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu, film,
divadlo atd.
Dnes si každý umí najít to svoje kulturní vyžití, je
těžké dávat nějaký tip. Mně osobně se líbí starší
české veselohry a komedie.

Co byste Bobrovákům popřál do budoucna? 
Snad jen to, aby zde byli šťastní a spokojení, zkrátka
aby se jim v Bobrové dobře žilo. Snad jen trochu víc
toho společenského, kulturního a sportovního vyžití.

Na třetí rozhovor jsme se ze školních lavic vydali na
fotbalové hřiště za letitým hráčem, funkcionářem a
srdcařem místního klubu, aktuálně trenérem týmu
mužů Miroslavem Roháčkem.

Uzávěrka je vždy přibližně 2 týdny před vydáním zpravodaje,
touto prodlevou může dojít k neaktuálnosti některých
informací. Děkujeme za pochopení.



Vážení spoluobčané, 
na stránkách městyse je zveřejněný odkaz na Pasport
dopravního značení. Stačí navštívit náš web a zadat
slovo pasport do vyhledávacího okénka. Pasport jednak
obsahuje stávající značení a také návrh nových značek.
Nové značky budou osazeny po procesu schválení 
na PČR a MěÚ Nové Město na Moravě, odbor dopravy.
Pasport byl realizován firmou IterSoft Choceň v rámci
Mikroregionu Novoměstsko, který na jejich zhotovení
obdržel dotaci. 
Mimo pasportu dopravního značení je v plánu ještě
pasport hřbitovů na Dolní i Horní Bobrové. Oba na své
zpracování ještě čekají.  
Zastupitelstvo městyse obdrželo několik žádostí 
o změnu územního plánu. Pokud má kdokoli z vás 
v tomto směru ještě nějaké další požadavky, zašlete je
na email podatelna@mestysbobrova.cz do termínu
30.11.2021. 
V měsíci říjnu proběhla kolaudace stavebních pozemků
v lokalitě „Kalvárie“, všechny 3 parcely byly prodány 
za celkovou cenu 4,586 mil. Kč, další 2 parcely jsou 
na soukromém pozemku. Celková cena stavby bude cca
6 mil. Kč (územní studie, projekt, technický a autorský
dozor, BOZP, stavební práce). 
Dne 10.10. jsme konečně obdrželi „Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace“ na Předcházení vzniku odpadů 
v městysi Bobrová z OPŽP 2014-2020, program 11531,
ve výši 661 tisíc Kč (vlastní zdroje min. 116,7 tisíc Kč). 
Po obdržení rozhodnutí byl vydán pokyn k plnění
zakázky firmě Traktorservis-ML Sirůvky, která je
dodavatelem kompostérů. Ihned po obdržení dodávky
vás budeme informovat. 
Náš městys se aktivně podílí na opětovném zalesňování
krajiny po kůrovcové kalamitě, aktuálně vysázením 5000
ks sazenic smrku, a to hlavně v lokalitách Beran a Hora.
Stále častěji nám jsou doručovány stížnosti 
na znečišťování ulic, parků a veřejných ploch psími
exkrementy. Žádáme majitele psů, aby si výkaly 
po svých mazlíčcích uklízeli, a také aby pokud možno
byli maximálně ohleduplní a nevenčili psy v blízkosti
dětského hřiště, zdravotního střediska, školy, školky 
a v parcích.

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
Říjen 2021

A ještě jednou odpady - v parcích či na hřbitově jste
zaznamenali instalaci obecních popelnic. Tyto jsou
umístěny pouze provizorně, čekáme na realizaci
projektu úpravy parku, jehož součástí je právě instalace
zcela nových odpadkových košů. 
Děkuji a přeji pěkné podzimní dny,
Zdeňka Smažilová  

VE STRUČNOSTI
Vážení spoluobčané (hlavně kopčáci),
jak jste již zaregistrovali, vzniká ve sportovním areálu
těsně za plotem nové upravené místo pro velkokapacitní
kontejner na bioodpad. Jeho nové umístění jednak
umožní sportovcům přímé vyklápění trávy rovnou do
kontejneru, ale také zpřístupní kontejner pro ostatní
občany (hlavně kopčáky), kteří ho budou moci rovněž
využívat. Věříme, že naše spolupráce bude fungovat k
oboustranné spokojenosti.
Dále bychom chtěli požádat občany, kteří chodí a jezdí na
kole přes sportovní areál, aby k tomu využívali "spodní"
cestu kolem umělky. Pokud by přesto bylo nutno jít nebo
jet na kole "vrchem", prosíme toto činit v prostoru mezi
plotem a postranní čarou, aby nedocházelo k poškozování
travnaté plochy. Děkujeme.
za TJ Sokol Bobrová Miroslav Roháček
 

Ve středu 27.10.2021 dojde ke změně v rytmu vývozu
komunálního odpadu. Od tohoto data až do jarního
odvolání vyprázdní zodpovědná firma vaši popelnici každý
týden. Doufáme, že kvůli tomu nepřestanete třídit! :)
 

S politováním zjišťujeme, že se v naší obci krade. Po kauze
s dopravními značkami zmizely obecní popelnice,
hřbitovní konve na vodu nebo dokonce dýně od budovy
úřadu. První zkušenost s vandalismem má za sebou
bohužel již i nový terminál. Napravit všechny tyto škody
stojí samozřejmě peníze. Peníze obecní, chcete-li státní.
Přispíváme na to všichni, tedy i ti, kteří se touto činností
baví...
 

Připomínáme novou rubriku Očima čtenářů, o které jsme
psali již v čísle minulém. Máte jedinečnou možnost stát se
prvním přispěvatelem. 
Email zpravodaj@mestysbobrova.cz je vám plně 
k dispozici!



sbor dobrovolných hasičů bobrová
Stalo se…
V sobotu 31. července proběhla na našem cvičišti noční
soutěž v požárním útoku Bobr cup. Vítězem mužské
kategorie se stali hasiči z Maršovic a naši muži byli čtvrtí.
Z žen byly nejrychlejší hasičky ze Zubří. Naše ženy se
umístily na druhém místě. 
V pondělí 23. srpna nás navštívili klienti denního
stacionáře ROSA z Bystřice nad Pernštejnem. Prohlédli si
naše vybavení a řadu věcí si i sami vyzkoušeli.
V sobotu 18. září se zúčastil náš hasič David Melichar
soutěže Firefighter Combat Challenge v Telči. Jedná se 
o soutěž v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive =
Nejtvrdší hasič přežije). Podařilo se mu umístit 
na skvělém 19. místě. Gratulujeme!

Stejně jako všechny stanice profesionálních hasičů 
v republice a stovky dobrovolných hasičských sborů
uctili i naši hasiči v neděli 19. září ve 12.00 hod. minutou
ticha památku dvou svých kolegů, kteří tragicky zemřeli
při zásahu u úniku plynu v Koryčanech. Čest jejich
památce.
Naše jednotka díky Nadaci AGROFERT získala AED
(automatický externí defibrilátor). V pátek 13. srpna
2021 proběhlo školení našich členů v poskytování první
pomoci s využitím tohoto přístroje. Tuto akci vedl
zkušený záchranář Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina. Přístroj bude uložen v naší cisterně a po
vyřízení ještě několika formalit budeme moci provádět
resuscitaci s podporou tohoto defibrilátoru.
Od poloviny července do konce září naše jednotka
vyjížděla celkem k 17 událostem. Většinou se jednalo 
o technické pomoci, např. čerpání vody, stavění hráze 
z pytlů s pískem, odstraňování nánosů bahna a stromů 
z komunikací nebo likvidace nebezpečného hmyzu. 
11. srpna jsme hasili kombajn na poli u Bobrůvky a 
16. srpna jsme pak vyjížděli k požáru rodinného domu
 a přilehlého hospodářského stavení v Albrechticích.

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající
se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období
roku 2022
Upozorňujeme poplatníky, že na zdaňovací období roku
2022 lze uplatnit pouze osvobození
podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění od
1. 1. 2020. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění do 31. 12. 2019, podle kterého se
osvobozovaly pozemky remízků, hájů
a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních
porostech a pozemky ostatních ploch, které
nelze žádným způsobem využívat, nelze na zdaňovací
období roku 2022 uplatnit.
Poplatníkům tak může vzniknout povinnost podat
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATNIT
OSVOBOZENÍ u pozemků remízků, hájů, větrolamů a
mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, pokud
nesplňují definici krajinných prvků (skupina dřevin,
stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) a
nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků
v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“) a u pozemků
ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
pokud se nejedná o pozemky ostatních ploch mimo
zastavěné území obce, které nejsou užívány k
podnikání, na kterých se nachází příkop, mokřad, močál,
bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách
obce a také na FB.
Podrobné informace k uplatnění osvobození a
postupům pro zápis krajinného prvku do evidence LPIS
byly zveřejněny na stránkách Finanční správy dne
13.7.2021.

informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí



Školní rok jsme v mateřské škole zahájili se sedmnácti novými dětmi, které si ještě zvykají na denní docházku.
Využívali jsme hezkých dní k pobytu na zahradě MŠ.    
Nyní pro děti plánujeme (pokud to epidemická situace dovolí) v průběhu října hudební program ZUŠ Žďár nad
Sázavou a také připravujeme slavnostní rozsvěcení adventního stromku, které by mělo proběhnout 
25. 11. 2021. O programu rozsvěcení vás budeme včas informovat.   
MŠ Bobrová

Prosba na závěr – venčíte-li své psy v okolí školy,
nezapomeňte po nich uklidit – prostor kolem školy je
využíván školní družinou a také v hodinách tělesné
výchovy

ve školním roce 2021/2022 jsme v naší škole
přivítali 231 žáků a žákyň, což je v posledním
desetiletí nejvyšší počet
na 1. stupni byly učebny vybaveny novým
nábytkem a interaktivními tabulemi 
9. ročník zavítal v Praze do Národního muzea na
expozici věnovanou dějinám 20. století
ve Skleném proběhl adaptační kurz 6. třídy - kurz
byl zaměřen na spolupráci v třídním kolektivu
proběhl Den bez aut – na něj naváže projekt Pěšky
do školy, jehož cílem je omezit dovoz dětí auty až
ke škole
9. ročník připravil a realizoval v Bobrové a okolních
obcích Český den proti rakovině
uskutečnil se výukový program Kdo chce s vlky výti
– kde živého vlka nahradil československý vlčák

Z mateřské školy

zÁŘÍ V základní školE


