
Rozhovor

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Velice dlouze. V Bobrové jsem se narodil, chodil
jsem tu do školy, 35 let jsem tu pracoval a
doufám, že tady i dožiji. Líbí se mi tady a neměnil
bych.

Které místo máte v Bobrové nejraději?
Na Bobrovou je krásný pohled ze všech stran, ať
do ní přijíždím od Radešína nebo od Moravce
nebo z Karválky (oficiálně Kalvárie, pozn.red.). Že
bych měl nějaké extra místo, to ani ne, Bobrová
se mi líbí celá.

Která osobnost z historie či současnosti
Bobrové je vaší oblíbenou a proč?
Určitě bych mohl jmenovat generála Kubitu
nebo akademického malíře Smažila. Ale já mám
rád všechny lidi, kteří jsou společenští, kteří když
něco mají, mluví z očí do očí. A protože se celý
život věnuju hasičům, musím zmínit pana Josefa
Švaňhala, což byl velitel, který zde velel přede
mnou, který mě k hasičům přivedl a kterého
jsem si velmi vážil.

Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Je. Kulturní dům. Sokolovna je krásná, doufám,
že ta rekonstrukce bude k něčemu vypadat a že
se toho dožiji. Ale kdyby tu byl pěkný kulturní
dům, bylo by to ještě lepší. My jsme velmi
společenská rodina a chybí mi společenský život,
který tu byl vždycky bohatý a teď se ztratil.
Vzpomínám na časy, kdy zde bylo třeba pět
plesů za sezónu, chodili jsme hrát volejbal,
fotbal, pořád jsme byli venku, pořád se něco
dělo.
 

50 let u hasičů, z toho 40 let velitelem sboru.
Více představovat našeho dnešního
respondenta asi není třeba. Pátým Bobrovákem,
který odpovídal na totožné otázky naší
pravidelné rubriky, byl pan Pavel Žilka. 

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

Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak
byste zbývající čas prožil?
Kdyby mi to někdo řekl, tak bych mu nevěřil. Ale
když už by to muselo být, určitě bych si chtěl
znovu obejít celou Bobrovou, skončit procházku
na hasičárně a pak už jen trávit co nejvíc času s
rodinou a doufat, že se nic špatného nakonec
nestane.

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu,
film, divadlo atd.
Já jsem zamlada moc nečetl, pak jsem zjistil, že mi
to chybí a začal jsem číst detektivky. Ty už mě
dnes nebaví, teď čtu knížky o cestování.
Čtenářům bych určitě doporučil čtyřdílnou sérii
Cestománie - reportáže z nejrůznějších zemí
světa. Jinak žádného vyloženě oblíbeného autora
nebo knihu nemám.

Co byste Bobrovákům popřál do budoucna? 
Aby žili šťastný a spokojený život, ještě lepší, než
žijí teď. Aby Bobrovou milovali a aby si toho
všeho, co se tu kdy vybudovalo, dokázali vážit.

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.

V rozhovoru pro minulé číslo jsme paní Ivanu Řezníčkovou
omylem překřtili na Ivanu Roháčkovou. Za tuto chybu se jí i
čtenářům omlouváme.



V říjnu oslavíme výročí 300 let od vysvěcení kostela
sv. Petra a Pavla a společně se Santiniho spolkem
ze Žďáru nad Sázavou a obcemi Zvole, Obyčtov a
Ostrov nad Oslavou se chystají akce zaměřené k
tomuto výročí. Bylo by proto pěkné mít k této
příležitosti nově upravené prostory.                                    
Co se týká projektu revitalizace náměstí na Dolní
Bobrové, projekt (k připomínkování) by měl být
hotov do konce měsíce. Případný hladký průběh
mohou bohužel ještě zkomplikovat připomínky KÚ
Vysočina, odboru památkové péče a NPÚ Telč.
Uvidíme. 
Důležitou únorovou akcí je dodávka dopravního
automobilu pro hasiče. Hasiči se těší, až budou
moci svoji práci a techniku veřejnosti představit,
termín bude s dostatečným předstihem oznámen. 
Nakonec mám ještě prosbu ke všem pejskařům.
Při venčení prosím vždy sbírejte to, co Váš
mazlíček vyprodukuje, pohled na všude se
povalující exkrementy je nehezký. Děkuji. 
Závěrem přeji krásné zimní dny
Zdeňka Smažilová 

Vážení spoluobčané, 
jako by to bylo včera, kdy jsme se těšili na Vánoce a
přáli si do nového roku. Teď jsme za polovinou
února a než se nadějeme, bude tu jaro. Jaro, od
kterého očekáváme, že po dvou letech udělá
konečně Tečku za pro nás všechny tak těžkým
obdobím. Jediné, co nám Covid dal, bylo to, že jsme
se dokázali naučit žít i s věcmi, které nechceme a
jsou nám protivné. Jak rychle se teď naše životy
vrátí do starých kolejí, záleží hlavně na nás
samotných. 
A teď již k novinkám pro letošní rok. Na podzim
roku minulého jsme vás informovali, že jsme za
pomoci dotace nakoupili domácí kompostéry, od
kterých si slibujeme snížení produkce odpadu v
domácnostech. Na úřadu máme ještě několik kusů
k dispozici, pokud máte zájem, ozvěte se na email
podatelna@mestysbobrova.cz. 
Kompostéry jsou výhodnou investicí i proto, že
podle statistik končí v popelnicích až 1/3 domácího
bioodpadu. A odpadová politika je nastavena jasně
- čím víc směsného komunálního odpadu, tím vyšší
platby. Zopakuji již napsané - pro letošní rok
můžeme čerpat slevu na uložení pouze na 170 tun
odpadu (takže asi 190 kg na občana za rok), do
170 tun tedy budeme platit 500 Kč, nad 171 tun už
900 Kč! V loňském roce jsme mohli platit sníženou
sazbu až do 200 kg odpadu na občana a i tuto
hranici jsme překročili už v měsíci říjnu, dva měsíce
jsme tedy platili vyšší sazbu. Je tedy jasně vidět, že
je v zájmu nás všech, našich peněženek i životního
prostředí, snažit se o co nejnižší produkci
komunálního odpadu.
Zároveň bych ráda připomněla všem podnikajícím
osobám, že zákon o odpadech nově přinesl
povinnosti i jim - od 1.1.2022 musí nakládat s
odpadem v souladu s právě tímto zákonem.
Dále jsme podali žádost o úpravu prostor u kostela
na Horní Bobrové, pokud bude úspěšná, bude se
revitalizovat zeleň a projekt by mohl přinést i
odpočinkovou zónu v parku za kostelem.

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
Únor 2022



sbor dobrovolných hasičů
bobrová
 V roce 2021 se naši muži plánovali opět zúčastnit
akce Movember 2021- holení na podporu Nadačního
fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ v hasičské zbrojnici v
Novém Městě na Moravě. To ale nakonec muselo být
zrušeno, proto jsme fond podpořili alespoň finančním
darem vybraným mezi členy naší jednotky.
 Letošní hasičský ples byl kvůli protiepidemickým
opatřením bohužel opět zrušen. 

Už nyní se však můžete těšit na léto, kdy pro vás
plánujeme uspořádat nejen pouťové zábavy (24. a 25.
6. 2022), ale i oslavy 140. výročí založení našeho
sboru (24. 7. 2022). 
Od počátku prosince 2021 do konce ledna 2022
vyjela jednotka SDH Bobrová ke 4 událostem. Jednalo
se např. o výjezd k nenahlášenému pálení klestí.
Prosíme, aby každý, kdo má pálení klestí v plánu,
nahlásil tuto skutečnost na internetových stránkách
https://paleni.izscr.cz/ (popřípadě na tel. čísle 950 291
103). 29. 1. 2022 jsme pak např. zasahovali u požáru
sazí v komíně na Olešínkách.

Beseda s Danuší Nerudovou
Spolek Kavárny v Bobrové se těší na dobu
postcovidovou a plánuje obnovit svou činnost
besedami s (možnými) kandidáty prezidentských
voleb 2023. Jako první přijede do Bobrové v úterý
15.3. v 18 hodin paní Danuše Nerudová, ekonomka,
vysokoškolská pedagožka a bývalá rektorka Mendlovy
univerzity v Brně. Podrobnosti se včas objeví na
internetu, už teď jste ale všichni srdečně zváni. 

Vážení občané, 
Již dříve jsme vás varovali před podvodným jednáním
některých spoluobčanů snažícím se pod nejrůznějšími
podvodnými záminkami vylákat z vás peníze. Nyní
jsme přistoupili k preventivním telefonátům. Může se
tedy stát, že vám jednoho dne zazvoní telefon a v něm
zazní toto robotem realizované sdělení:

Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte,
prosím, pozornost tomuto oznámení.

Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš
příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako
doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet
nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto
informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte,
prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle
158.
Děkujeme. Policie České republiky.

Vězte proto, že se nejedná o podvržený telefonát, ale
o skutečnou akci Policii ČR ve snaze varovat a ochránit
občany před podvodníky.

Čistá Vysočina
Kraj Vysočina pořádá již desátým rokem akci Čistá
Vysočina. Jejím hlavním cílem je pomocí dobrovolníků
uklidit odpadky podél silnic v kraji. Do této akce se
zapojíme i my, a to v sobotu 23.4. Detailní informace
zveřejníme v dubnovém čísle a průběžně se objeví i
na internetu. Odkaz na webovou stránku akce je už
nyní k dohledání na stránkách kraje.

Bublinkový karneval
v neděli 6.3. od 14 hodin proběhne na sokolovně akce
pro děti - Bublinkový karneval s Mimoni s
profesionálním animačním programem, bohatou
tombolou a občerstvením. Více informací časem
naleznete na plakátech.

Chystané akce

vzkaz od policie



Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (OZV č.2/2021)
Od 1. 1. 2022 je poplatek 700,- Kč. 
Poplatek pro fyzickou osobu přihlášenou v obci je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3.
a do 30.6. příslušného kalendářního roku. Poplatek pro poplatníka fyzickou osobu, která vlastní stavbu je
splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 
Od poplatku je osvobozen: 
a) poplatník, který se zdržuje nepřetržitě mimo území republiky po dobu celého kalendářního roku a tuto
skutečnost prokáže
b) občan umístěný v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení. 
Dle vyhlášky jsou i další osvobození, zde jsou zmíněny ty, které jsou v naší obci nejčastější. Úleva se také poskytuje:
 a) fyzické osobě přihlášené v obci do věku 26 let věku, který je studujícím a přechodně žije mimo území
městyse ve výši 200,- Kč, poplatek je tedy 500,- Kč (prosíme o dodání potvrzení o studiu nejpozději do
31.3.2021 a dříve než bude provedena platba. Bez potvrzení nemůže být úleva poskytnuta)
b) úleva 50% z celkového poplatku se poskytuje: fyzické osobě přihlášené v obci na č.p. 208, 209, 210, 60, 61,
62, 326 a na ev. č. 3, 4 a 7 z důvodu nedostupnosti nemovitostí svozové firmě. 

Informace k místnímu poplatku ze psů (OZV č.1/2019)
Od 1. 1. 2020 je poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba
300,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Poplatník je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo
ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti (tedy po 31. 3.), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla. 

Informace k místnímu poplatku z pobytu (OZV č. 3/2019)
Od 1. 1. 2020 sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce
odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne po ukončení pololetí. Nebudou-li poplatky
odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k
přímé úhradě. 

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku nedoplatek platebním
výměrem.
Včas nezaplacené poplatky, nebo část těchto poplatků, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Podklady k platbě
Pro poplatek na odpady č.ú. 153 938 876/0300. v.s. 2201340… (místo teček na konci číslo popisné př. dům
čp.22 uvede V.S. 2201340022). 
Pro poplatek za psa č.ú. 153 938 876/0300 v.s. 2201341…( místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22
uvede V.S. 2201341022). 
Pro poplatek za pronájem zahrádky nebo pozemku č.ú. 153 938 876/0300 v.s. 2202131…( místo teček na
konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2202131022).
Také je možné požádat o splátkový kalendář a to na základě písemné žádosti, ale upozorňujeme, že i tak musí
být částka za poplatky zaplacena do 30.6.2022

Výběr poplatků v hotovosti proběhne 14.3. – 17.3. 2022

Z důvodů epidemiologických upřednostňujeme platbu na účet.

místní poplatky v roce 2022


