
Rozhovor

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Celý svůj život žiji na dolní Bobrové. Bobrovou mám
moc rád. Dokonce jsem si vzal i holku odtud –              
 z horního konce (smích). Jako kluci jsme vyváděli
spoustu lumpáren, třeba na Kříbě jsme si rádi hráli na
vojáky nebo na ulici jsme hrávali „dlouhý“ nebo
„zaháňku“. Tyto hry určitě nynější mládež nezná.        
 Z dětství mám spoustu prima zážitků. 

Které místo máte v Bobrové nejraději?
Nejraději mám asi Bítovce. Mám na ně milou
vzpomínku z dětství, kdy jsme tam chodili pást krávy  
 s kamarády. Stavěli jsme tam boudu a potmě jsme se
vraceli domů. Rád se chodím „kochat“ po našich
polnostech. A nyní dohlížím na našeho kluka, jak válčí
na rybníku Rašeliníku.
 
Která osobnost z historie či současnosti Bobrové
je vaší oblíbenou a proč?
Rozhodně můj dlouholetý kamarád Ruda Svoboda.
Ten nás tady všechny drží při životě. Bez dobré
hospody to na dědině nemůže fungovat. Společně     
 s Rudou jsme dlouhá léta vedli Sokol. Fotbalové hřiště
jsme budovali skoro dva roky. Kdybych tenkrát neměl
k sobě parťáky (kupříkladu: Karel Dostál, Petr Tulis,
Jirka Svoboda a spoustu dalších), tak by tady nebylo
nikdy takové zázemí, jak ho známe dnes. Taky rád
zavzpomínám na Martina Chrásta, který tu odvedl kus
práce. 

Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Osobně mi tu nechybí vůbec nic. Jsem v Bobrové
úplně spokojený. Ale je pravda, že je tu nedostatek
fotbalistů. Abych vůbec měl za pár roků na koho se
chodit dívat na hřiště. To by mě mrzelo.

Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak byste
zbývající čas prožil?
Nedělal bych nic speciálního. Prostě bych žil stejně
jako doposud. Ono by to nějak dopadlo.

Slovy klasika - tu pravou atmosféru obce můžeš
nasát jedině v hospodě. A přesně tam , v působivém
prostředí pohostinství U Černého orla, vznikl tento
rozhovor. Respondentem nebyl nikdo jiný než
dlouholetý funkcionář místního fotbalového klubu
pan Miloš Straka.

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

Zamkněte barák. Info o tom, kam jedete a na jak
dlouho, nedávejte na Facebook. A už vůbec ne na
Instáč. Jo a připomeňte to dětem. 
Nenechávejte doma jen tak někde válet peníze
ani šperky.
Vytvořte dojem, že jste doma, i když doma nejste.
Nechte souseda vybírat schránku. Pokud nemáte
světlo s časově nastavitelným čidlem, dejte
sousedovi klíč a nechte ho aspoň občas rozsvítit.
Třeba v ložnici.
Dejte do pucu auto. Půjde to bez myčky, nepůjde
to bez doplněných provozních kapalin a poctivé
zimní výbavy - kvalitní gumy, sněhové řetězy. Ty si
radši zkuste nasadit ještě doma “za tepla”.
Dobře naplánujte trasu. Zvlášť pokud jedete
daleko či do nových končin.
Pořádně očistěte skla. Všechna! Auto není tank!
Nepijte na kuráž! 

Krajské ředitelství Policie ČR nás pravidelně zásobuje
preventivními informacemi. Dovolili jsme si
protentokrát vyjmout z dlouhého textu obsahujícího
psaného úřední hantýrkou rady nejdůležitější a
přeložit je do lidštiny.

Před odjezdem na zimní dovolenou... 

policie radí a informuje

Nezapomínejte na čtenářskou rubriku Očima čtenářů. Své
příspěvky můžete zasílat přímo na redakční email
zpravodaj@mestysbobrova.cz, tentokrát  do 31. března.
Těšíme se a děkujeme! 

Dejte našim čtenářům kulturní tip – knihu, film,
divadlo atd.
Zrovna minulý týden jsem dočetl knížku Korálky        
 ze zámku od Věry Strmiskové. Je to moc pěkná kniha
plná vzpomínek na život na zámku na Moravci.
Doporučuju! 

Co byste Bobrovákům popřál do budoucna? 
Aby se tady rodilo hodně sportovců a hlavně
fotbalistů, ať má náš klub pořád z čeho brát! Ať jsou
Bobrováci hodně zdraví a spokojení. Každý, ať si žije
podle sebe. 
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A proto děkuji všem spoluobčanům, kteří mi stále věří
a podporují mě. Přes všechny možné i nemožné
překážky udělám maximum pro blaho a opětovné
nastolení poklidného soužití jak v rámci vesnice, tak i
úřadu městyse.
 
S úctou a s pozdravem
Jaroslava Straková , místostarostka

Vážení a milí spoluobčané,
je mi velkou ctí a radostí říct vám pár slov úvodem,   
 o která mě požádala redakce zpravodaje. Dovolte mi
zavzpomínat na své drahé předky, kteří jsou mými
celoživotními vzory, a jejichž odkaz mi dodává
spoustu sil při vykonávání veřejné funkce –
místostarostky. Jsou jimi můj pradědeček pan
František Pokorný a jeho syn Oldřich. 

František Pokorný byl velice aktivní a podnikavý muž.
Byl rolník a obchodník, kontrolor Občanské záložny,
dlouholetý režisér divadelního spolku Pokrok,
starosta obce, předseda místní školní rady, jednatel
sboru dobrovolných hasičů a později i jejich velitel,
člen výboru a náčelník Sokola. Spolu s mladým
Oldřichem se zasloužil o výstavbu nové sokolovny,
která byla slavnostně otevřena 17. 8. 1930. 

Oldřich byl stejně akční jako jeho otec. Jako mladý
začal závodit v běhu na lyžích, sjezdu a dokonce i    
 ve skoku na lyžích (v roce 1940 vyhrál mistrovství
republiky). Posléze byl jmenován lektorem lyžování.
Byl dobře známý v odborných kruzích, a tak mu byl
svěřen výcvik kandidátů profesury tělesné výchovy
Masarykovy univerzity v Brně. Stal se členem Sokola,
posléze jeho náčelníkem. Byl průkopníkem stanových
táborů. Psal články do časopisu Tělesná výchova
mládeže. Stal se profesorem na Gymnáziu v Třebíči a
po osvobození byl in memoriam jmenován ředitelem.
Byl – nepochopitelně pro nás – politickým vězněm,
který svůj boj o život prohrál dne 31. 3. 1942 v
plynové komoře v Osvětimi. Na jeho počest se
každoročně pořádá Memoriál Oldřicha Pokorného   
 v běhu na lyžích.

Proto jsem neustále odhodlána věnovat svůj čas
rozvoji Bobrové. Bez jakýchkoliv osobních zájmů.
Pouze s odkazem na takové velikány, kteří na mě 
 někde nahoře čekají, a kteří se mě jednou zeptají, jak
jsem posunula jejich práci. Ráda podpořím všechny
bobrovské spolky, které vynakládají svůj čas k tomu,
aby udržovaly tyto tradice. Zároveň jsem otevřena
novým a zajímavým projektům pro rozvoj městyse. 

Zpravodaj 
Městyse Bobrová

únor 2023

poděkování

Dne 7.1.2023 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka.
Organizátoři jménem všech potřebných ze srdce
děkují všem štědrým dárcům. V Bobrové se letos
vybralo krásných 36 488 Kč!

V letošním roce uplyne 100 let od narození místního
malíře Miloše Kašpárka.
 
K tomuto výročí byla vydána fotokniha s jeho obrazy a
životopis pod názvem "Obrazy s příběhy (Život a dílo
Miloše Kašpárka z Bobrové)". Cena je 380,- Kč. 

Kniha je k nahlédnutí na Úřadu městyse Bobrová a k
zakoupení u p. Zdeňky Němcové (Bobrová 36),
tel.725 959 355

výročí



Informace k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (OZV č.2/2021)

Od 1. 1. 2021 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 31.3.2023 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. 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.

místní poplatky -rok 2023 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. 153938876/0300.      
 v.s. 2301345… (místo teček na konci uveďte číslo
popisné - př. dům čp. 22 uvede v.s. 2301340022).

Pro poplatek za psa č.ú. 153938876/0300             
 v.s. 2301341…( místo teček na konci uveďte číslo
popisné - př. dům čp. 276 uvede v.s. 2301341276).

Pro poplatek za pronájem zahrádky nebo pozemku
č.ú. 153938876/0300  v.s. 2302131…( místo teček
na konci uveďte číslo popisné - př. dům čp. 9 uvede
v.s. 2302131009).

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 30.6.2023

Výběr poplatků je možný i v hotovosti -
v termínu  13.3. – 16.3. 2023



Stalo se
Na přelomu roku je tradičně v našem sboru méně
rušno. Od vydání minulého čísla zpravodaje jsme
uspořádali 9. 12. valnou hromadu sboru, kde si
členové mohli vyslechnout zprávy jednatelky, velitele,
hospodářky a preventisty sboru za loňský rok.

Jednotka
Od začátku prosince do začátku února jednotka
vyjela k 7 zásahům. Většinou se jednalo o technickou
pomoc (odstranění popadaných stromů                       
z komunikací, či čerpání vody). 25. 12. jednotka vyjela
k požáru rodinného domu v obci Branišov.
Za celý rok 2022 jednotka vyjela k celkem 52
výjezdům, včetně 2 námětových cvičení.
Sedm členů naší jednotky se zúčastnilo 10. 12.          
 v rámci svého vzdělávání odborné konference
pořádané v Brně Moravskou hasičskou jednotou.   
 Na programu byla zajímavá témata jako například
zásah po ničivém tornádu na jižní Moravě, pomoc
našich hasičů při požárech v Řecku apod.
V sobotu 28. 1. proběhl v polygonu ve Žďáře         
 nad Sázavou výcvik jednotky s dýchací technikou.
Ve středu 1. 2. navštívili členové jednotky děti            
 v bobrovské mateřské škole a ukázali jim hasičské
auto a jeho vybavení.
 

sbor dobrovolných hasičů
bobrová

statistické šetření

Výběrové šetření Životní podmínky 2023
Český statistický úřad organizuje v roce 2023
každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní
podmínky 2023" (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a
ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských
zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Aktivní účast občanů na tomto významném
statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat       
 s ČSÚ je nesmírně důležitá. Takto komplexní
informace zatím nelze získat z žádných
administrativních zdrojů dat. Jediná možnost, jak tyto
údaje zjistit, je přímým dotazem u domácností.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky    
 v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo
šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru. Vlastní šetření proběhne od 4. února do 18.
června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se prokazují
průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance
ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a
získaná data jsou důsledně chráněna. Všichni
pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona vázáni
mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou
statistických souhrnů. 

V Kraji Vysočina tazatelé letos navštíví 578
domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností,
zbývajících 348 domácností se šetření zúčastní
opakovaně. O konání šetření jsou informováni
starostové měst a obcí, ve kterých byly domácnosti   
 do šetření vybrány, a Policie ČR.

Podrobnější informace naleznete na webu Českého
statistického úřadu. Vybraným domácnostem Český
statistický úřad předem děkuje za spolupráci.

čistá vysočina 2023

Letos v termínu 10.-23. dubna
Zapojíme se zase??? 

Výzva k předkládání žádostí o změnu územního plánu
Návrhy a podněty občanů ke změně územního plánu
je možné doručit poštou, nebo osobně na podatelnu
úřadu Městyse Bobrová, a to nejpozději v termínu do
28.2.2023 včetně.

výzva občanům


