
Rozhovor

Jak je váš život spojen s Bobrovou?
Hodně silně. Žiju tady celý život, prakticky všechny
kamarády mám odsud a prošel jsem místní
mateřskou i základní školu.
Které místo máte v Bobrové nejraději?
Náročná otázka! Vyberu si Šibínek, kde bydlím, a líbí
se mi, že je odtamtud všude blízko. Do školy, do
centra obce i do přírody, která je mi hodně blízká.

Která osobnost z historie či současnosti
Bobrové je vaší oblíbenou a proč?
Alois Kubita (brigádní generál, letec - pozn. red.),
protože je podle mě ukázkou toho, že nezáleží na
tom, odkud jsi, aby jsi dosáhl něčeho velkého a byl
na té správné straně.
Je něco, co dnešní Bobrové chybí?
Řeknu to podobně jako paní Roháčková - chybí tu
více zábavy. Lidé by se mohli víc stmelit, být k sobě
víc přátelští. Až skončí čas covidu, mohly by se
zopakovat akce podobné třeba té, kdy se na výročí
republiky sázely stromy. 
Kdyby měl za rok přijít konec světa, jak byste
zbývající čas prožil?
Všechno bych hodil za hlavu a cestoval bych, dokud
by mi nedošly peníze. Zajímá mě sever (Island,
Grónsko) a taky Afrika a její kultura, pro mě
neznámá. 

Dejte našim čtenářům kulturní tip - knihu,
film, divadlo atd.
Doporučil bych seriál Peaky Blinders, který je podle
mě úplně úžasný. Jde o detektivní seriál z
Birminghamu 20. let 20. století. 
Co byste Bobrovákům popřál do budoucna? 
Asi právě to stmelení. Aby se zbytečně
nepomlouvali a aby se usmívali. 

Novou rubrikou ve zpravodaji je rozhovor, ve kterém
pokládáme našim občanům vždy stejných sedm
otázek. Z Muzea panenek jsme se tentokrát vypravili
do místní základní školy. Své odpovědi (nejen) k
Bobrové nám poskytl absolvující deváťák Adam
Večeřa. 

Počínaje říjnovým číslem spouštíme novou rubriku -
Očima čtenářů. Na redakční email
zpravodaj@mestysbobrova.cz nám zasílejte vaše názory,
příspěvky, komentáře, úvahy, prostě cokoli, čím byste rádi
své spoluobčany obohatili. 
Budeme rádi za každý váš příspěvek, předem si však
vyhrazujeme právo jej zkrátit či jinak vhodně upravit.
Příspěvky vulgární, nenávistné či anonymní budeme
rovnou mazat. 
Uzávěrka čísla bude vždy k poslednímu datu měsíce
předcházejícího vydání, tentokrát tedy k 30. září 2021.
Děkujeme!  

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

očima čtenářů

POZOR ZMĚNA - 6. ročník charitativního závodu FreeRun21
bude pouze VIRTUÁLNĚ!

Termín: 3. - 5. 9. 2021, kategorie: běh / chůze / kolo,
vzdálenost: 5 / 10 / 15 / 20 km
Společně pomůžeme paní Romaně z Moravské Nové Vsi,
která má po rakovině plic a má zdevastovaný dům po
řádění tornáda na jižní Moravě.
_________________________________________
Registrace  https://ptime.cz/zavod?id=17

freerun 21

Vážení občané, 
rádi bychom vás informovali o aktuálních podmínkách
provozu našeho úřadu, především pak o tom, že
přetrvává velký zájem o tyto agendy - občanské průkazy,
cestovní doklady, evidence obyvatel, registr řidičů, registr
vozidel. Na vyřizování všeho uvedeného je třeba se v
úřední dny i nadále objednávat skrze elektronický
objednávkový systém v neúřední dny se je třeba se
předem dohodnout na návštěvě, emailem nebo
telefonicky.
Podrobné informace včetně odkazu na elektronický
objednávkový systém naleznete na tomto odkazu:
https://radnice.nmnm.cz/provoz-meu-nmnm-3/
Předem děkujeme za zvážení a za spolupráci.

informace z radnice nového města

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fptime.cz%2Fzavod%3Fid%3D17%26fbclid%3DIwAR3yrE8nGJiSGAm48wHRJfYtEmCCWJi-ZW85VdEYw7jGNTDDMcIGVp4JJcY&h=AT32ZyEqdLKGp4S8KtAuSbKcHrkiOTOUdkQjPXMgLaKhKEnP1ym9lL2WQhwEaF8JL3lJMlao63kURckKwsB4QNh0ghsieezenCjXMpCZvIhVGmF9CeldDbnD-36JWtGV3MNRYrPvng&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3xoU3gbqcHFgI4H_ZUgLHY2Sz7rxJqZhKjGK9Q1ronD_LZ58y4ju5_F93Vdb4yNiy-Em_Wl7uRWm5gRZt5LZmO8n4c57wQGS5HHB2f-hDYfLJTy6uq_ohCrMhsQ_SmdgGmuZn5oV5x5DZEWz4hkwh8s_WcnlfGPtYV8x_G35rmp1TigyGj1ij-Ns4G_4bpw1mJYxCf


Vážení spoluobčané, 
jak jsem Vás již informovala v minulém zpravodaji,
vzniká za pomoci dotace v rámci Mikroregionu
Novoměstsko pasport dopravního značení pro náš
městys. Po jeho schválení příslušnými institucemi
budou osazeny dopravní značky na všech potřebných
místech.  
   Dopravní značení v rámci terminálu vyvolalo “negativní
připomínky ohledně bezpečnosti a plynulosti provozu“,
jak se píše v petici - žádosti, která byla doručena na
úřad. Petice navrhuje jako jedno z řešení označení části
Šibínek jako obytnou zónu a obousměrný provoz v tzv.
Šidlově uličce. Požadavek na obousměrnost tzv. Šidlovy
uličky se bohužel vylučuje s plánovaným chodníkem od
terminálu směrem ke škole, který si již dlouhou dobu
vzhledem k bezpečnosti přeje řada občanů, rodičů i
dětí. Pro chodník a obousměrný provoz je ale ulička
úzká. Peticí se bude zabývat zastupitelstvo městyse na
svém nejbližším zasedání. Výsledek jednání není možné
předvídat, připomínky a přání občanů musí být v
souladu s platnými normami a předpisy.
   Bohužel celou záležitost zkomplikovala krádež
dopravního značení. Hledá se viník, který způsobil nejen
škodu na majetku, ale výrazně ohrozil bezpečnost
provozu na komunikaci. Případná změna dopravního
značení musí být zpracována projektantem, schválena
Policií a odborem dopravy MěÚ Nové Město na Moravě
a teprve poté realizována, odstraněním značek se nic
nezmění.
   Městys Bobrová požádal o dotaci na opravu
spojovacího koridoru a marmolea ve třídách ZŠ, naše
žádost však nebyla úspěšná, žadatelů bylo mnoho a
dotaci obdrželo jen asi 10% z nich. Oprava koridoru a
výměna marmolea (pouze ve 2 třídách) v rozsahu cca
480 tisíc Kč byla realizována v červenci z vlastních
zdrojů.    
   Úspěšnější byla žádost o dotaci na nový dopravní
automobil pro JSDH, proběhlo výběrové řízení na
dodavatele, kterým se stala firma Hagemann, a.s.,
vysoutěžená cena je 1 324 tisíc Kč, podíl dotace je 450
tisíc Kč z MV ČR, požádáno o dotaci je i na kraji Vysočina
(300 tisíc Kč),

Zpravodaj 
Městyse Bobrová
Srpen 2021

Pokusíme se oslovit i sponzory, částí peněz přispěje i
SDH Bobrová a zbytek bude dofinancován z rozpočtu
obce. Významný sponzorský dar ve výši 50 tisíc Kč již
byl poskytnut od firmy Colas, a.s., firma tím ocenila
práci a pomoc hasičů v nedalekém lomě Mirošov. 
   Když už jsme „nakousli“ hasiče, chtěla bych jim zde
poděkovat za práci, kterou dělají, za pomoc, kterou
poskytovali obcím zasaženým tornádem, za noční
výjezdy k popadaným stromům, výjezd k bleskové
povodni 28.7. (rychle napršelo 60 mm), pomoc s
odstraněním starého vedení rozhlasu a další a další
práce. Naši hasiči nejsou profesionální jednotkou, vše
dělají na úkor svého volného času a zcela zdarma –
ještě jednou velké poděkování! 
   V červenci začala realizace Fit stezky na Šibínku,
všechny prvky by měly být osazeny do konce srpna.
Doufám, že sportovně založení občané nové vyžití
ocení.
   Výběrové řízení na dodávku domácích kompostérů
vyhrála firma Traktorservis - ML, Silůvky. Dotaci na
nákup jsme získali z programu SFŽP ČR “předcházení
vzniku odpadů”. Na dodávku kompostérů se budeme
těšit po podpisu kupní smlouvy.
   Plánované odstranění říčních nánosů v Bobrůvce
(pod mostem u benzínky) mělo být provedeno v
měsíci srpnu, z důvodu potřebnosti techniky jinde se
práce odložily na říjen. Práce bude provádět Povodí
Moravy ve spolupráci s KSÚSV a městysem Bobrová.
Od odstranění nánosů si slibujeme lepší průtok vody
pod mostem při povodních. 
   Stavební parcely na Kalvárii byly prodány ve druhém
kole, smlouvy jsou podepsané a po složení částky
bude podán návrh na vklad do katastru, průměrná
cena za 1m² pozemku činila 1 400 Kč (včetně DPH).
Práce na zasíťování pozemků pokračují, statickým
zkouškám nevyhovělo podloží, musela být provedena
stabilizace, po přeměření statiky mohou práce
pokračovat. 
   Stavební parcely „za bytovkou“ jsou projekčně
dokončeny, firma Quantum již podala žádost o
stavební povolení.

Děkuji a všem přeji příjemně strávené letní dny
Zdeňka Smažilová 



tj sokol bobrová
Na novou sezónu se připravuje i místní fotbalový
oddíl TJ Sokol Bobrová. Níže naleznete rozpis
všech zápasů od srpna do října, a to jak
dospělých, tak žákovských. Kromě toho vás
fotbalisté zvou i na dětské sportovní odpoledne. 

Muži - Bobrová
Ne  8. 8.  16:30  Štěpánov - Bobrová
Ne 15. 8. 16:30  Bobrová - Bystřice B
So 21. 8. 16:30  Bobrová - Doubravník
Ne 29. 8. 16:30  Jívoví - Bobrová
So 4. 9.  16:00  Bobrová - Bory
So 11. 9. 16:00  Nová Ves B - Bobrová
Ne 19. 9. 15:30  Bobrová - Křižanov
Ne 29. 9. 15:30  Rozsochy - Bobrová
Ne 3. 10.  15:00  Bobrová - O. Bitýška   
So 9. 10.  15:00  Radostín - Bobrová
Ne 17.10. 14:30  Bobrová - Křoví
Ne 24.10. 14:30  D. Rožínka - Bobrová
So 30.10. 14:00  Bobrová - Vír 
  

sbor dobrovolných hasičů bobrová
Stalo se...
Stejně jako spousty dalších dobrovolníků jsme i my
vyrazili na pomoc do oblasti Hodonínska a Břeclavska
postižené tornádem. V pátek 25. června jsme pomáhali
dopravit materiální sbírku od občanů naší obce do
Moravské Nové Vsi. Zároveň jsme se na místě zapojili do
likvidačních prací. V sobotu a v neděli jsme potom
pomáhali při úklidu následků tornáda.
V pondělí 28. června základní škola v Bobrové pořádala
branný den a my jsme jako každý rok zajišťovali
stanoviště střelby ze vzduchovky a stanoviště „hasiči“, kde
jsme si s dětmi povídali o tom, co hasiči dělají a jakou
mají techniku. V podobném duchu se neslo i setkání se
školní družinou, které proběhlo o pár dní dříve. 
Jako každý rok se i letos na začátku července konal
hasičský tábor na našem cvičišti pod rybníkem Kaňovec. 

 

Program byl bohatý - děti vyráběly batikovaná trička, hrály
hodně her, absolvovaly výlet na kolech, jízdu na
kolečkových bruslích po opičí dráze a stezku odvahy. Děti
také navštívily hasičské muzeum v Přibyslavi, zahrály si
minigolf u Pilské nádrže a zchladily se v bazénu. Na závěr
celého tábora se pak všichni vydali hledat zakopaný
poklad.

 

Jednotka SDH Bobrová
Od začátku června do poloviny července naše jednotka
vyjížděla celkem k 8 událostem. Většinou se jednalo o
technické pomoci, např. odstranění uniklé nafty z vozovky
nebo odstraňování stromů z komunikací po bouřkách. 21.
června jsme hasili v Dlouhém požár přístřešku. 

Mladší Žáci - Bobrová/Moravec
Ne 29.8. 10:00  Rožná - Bobr / Mor                                          
Ne 5.9.  10:00  Bobr / Mor - Herálec
Ne 12. 9. 10:00  Nová Ves - Bobr / Mor
Ne 19.9. 10:00  Bobr / Mor - Štěpánov/Vír
Ne 26.9.  10:00  Svratka - Bobr / Mor
Ne 3.10.  10:00  Bobr / Mor - Měřín
Ne 10.10 10:00  Bobr / Mor - D.Rožínka



nezapomněli.

Milá babičko,
konečně jsme se vrátili do školy. Moc mě baví si dělat testy
na COVID19. Překvapilo mě, že všichni povirostli. Málem
jsem nemohla najít svoji lavici. Překvapilo mě jak jsme byli
první den ve škole tak jsme si jenom povídali a moc mě to
bavilo.

Milá kamarádko.
Když jsem přišla do školi cítila jsem pocit radosti. První co
jsem udělala tak jsem šla za kamarádkama. Překvapilo mě
že se testujeme 2x týdně. Testování je vpoho. Z online ve
mně hrká, a v normální škole je to pohoda.

Milá babičko.
Konečně jsem se vrátila do školy. Moje pocity byly takové
napůl někdy jsem měla strach že něco nemám a někdy
jsem se zase těšila. Když jsem poprvé viděla věci co na to
testování potřebujeme tak jsem měla strach naštěstí to
bylo celkem fajn. Od online výuky to bylo ve škole o mnoho
lepší měli jsme bližší kontakt než doma.

O hlavních prázdninách byl provoz v mateřské škole do 23. 7. 
  Od pondělí 26. 7. do MŠ nastoupila fa Dinst Nové Město na Moravě, která provádí částečnou rekonstrukci rozvodů ve
sklepních prostorech. Rozvody v zadní části byly už dříve vyměněny při úpravě prostorů budované třetí třídy v MŠ a také
obecní knihovny. Nyní se rekonstrukce týká především přední části školy pro havarijní stav rozvodů. 
Investorem je zřizovatel Městys Bobrová. 
  Práce by měly být dokončeny 20. 8. 2021 tak, abychom zvládli školu připravit na nový školní rok. 

 

Děti si užívají letních prázdnin a my se v tomto čísle vracíme k
dopisům, které psaly po návratu do školních lavic v uplynulém
školním roce. Jejich dopisy jsme nijak neupravovali a velmi jim
za ně děkujeme. 

Milý kamaráde.
Když jsme se vrátily do školy tak byl duben, Tak jsem si
vyndal úkoly a tak. A že ve škole je trochu zábava.

Milá Mámo,
když jsem vratil do školy nevěděl jsem kde mám lavici?
Překvapilo mě že jsem se v pátek zranil :( překvapilo mě že
se mi první testování nepovedlo. Online výuka se liší od
normální více že v online zvedáme žluté ručičky.

Ahoj babí,
když jsem se vrátila do školy tak se představ že jsem věděla,
kde sedím :). Bála jsem se že budou testy né na Covid 19 ale
na učení. Na štěstí to nebylo tak strašné hned první den
jsme měli únikovku. Kdybys nevěděla co to je tak je to hra :).
Sice nejsem ráda že nechodíme ven ale to nevadí učitelé
mají skoro vždycky pravdu. Jsem ráda že na mě kámošky 

Z mateřské školy

ze základní školy

Již jedenáct let pracuje v naší škole včelařský kroužek Žihadlo, který
navštěvují žáci od 1. do 5.třídy.
  Souběžně fungoval i kroužek Praktičtí včelaři žáků z 2. stupně naší školy. Ti
si již svůj úl vyrobili ve školních dílnách, postupně osadili včelami a za
pomoci rodičů začali včelařit každý na svém pozemku. Po čtyřech letech
praktického včelaření v prosinci 2020 vyplnili přihlášku a stali se členy
Českého svazu včelařů se sídlem v Novém Městě na Moravě. Hodně
včelařského úspěchu přejeme přátelům: Janu a Matyáši Popelovi z Radkova,
Filipu a Andonisu Kočí z Bobrůvky, Jiřímu Syslovi z Bobrové, Magdaleně
Vykydalové z Bobrové a Sáře Srnové z Mirošova.
  Mladší žáci z kroužku Žihadlo se na včelaření teprve připravují. V letošním
roce se přihlásilo 8 dětí. Vedoucí kroužku je paní učitelka Mgr. Petra
Blažková. Praxi na včelnici vede Ivana Řezníčková.
  Pro svoji činnost využíváme školní třídu, dílny a pozemek včelnice u školy,
kde se staráme o čtyři včelstva. Letos jsme dostali od ZO ŠSV ochranné
pomůcky, bundy, klobouky a rukavice. Hned jsme je vyzkoušeli na nově
upravené včelnici. Při červnovém medobraní jsme vytočili 40 kg květového
medu a v červenci 10 kg medovicového medu.
  Med ze školní včelnice můžete ochutnat přímo na včelnici v den otevřených
dveří 1. září 2021 od 7.00 do 15.00 hodin.
Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče, včelaře i nevčelaře.
Za včelařský kroužek , Ivana Řezníčková 

Včelařský kroužek při ZŠ Bobrová


