ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ
LEDEN - ÚNOR 2020

Zápisky z kroniky místního občana
Následující zápisky jsem měla připravené do prosincového čísla Zpravodaje. Ten byl ale byl vydán dříve, než jsem
předpokládala, takže se tam nedostaly. Tatínek je psal koncem roku 1944. Vánoční svátky stále ještě narušovala 2.
svět. válka. Z.N.
1944
Letos byl rok podobný loňskému (….). Řepy a brambory zaschly, protože přes celý srpen nesprchlo (….). Pokouším
se o promítání zemědělských filmů. Večerama zpíváme (….). O prázdninách byli v měšťance na Dolní Bobrové
rekreanti a sice učni ze všech krajů Moravy. Zpívali v kostele při ranních mších. Líbil se mi nejvíc zpěv Evy Ciubkové
z Ostravy, která s velkým citem zpívala Ave Maria.
Cvičíme na faře nově utvořený sbor. Je nás asi 12. Zpívali jsme už dvakrát v kostele na ranní. Bylo to pěkné (….).
Angloameričané, kteří vtrhli do Francie (invaze) stále postupují k německým hranicím. Rusové jsou až u Varšavy,
Rumuni a Bulhaři se k nim připojili (napřed šli s Němci). Je sucho. Úroda je slabší než loni.
Vánoce 1944
Začíná doopravdy mrznout (…..). Na našem okrese se začínají od začátku zimy objevovat partyzáni. V Přibyslavi
zastřelili na odvetu za dva zastřelené společníky všechny četníky z příslušné stanice (…..). Na Fryšavě vysvlíkli četníky
z uniforem a vzali jim i zbraně, totéž se stalo včera u nás. Dostávali se i na novoměstskou stanici. Na konto partyzánů
kradou druzí prasata a j.
V Blažkově u Šuterů zabili ve chlívku prase a nechali tam jen střeva. Cejnka mlynáře vykradli důkladně. Kdo s nimi
jedná v dobrém, tomu neškodí. Němce ničí. Od Přibyslavi po Bystřici jich je plno (….).
Ročníky 21, 22, 23 (hoši), postradatelné u zemědělství šly na opevňovací práce k Bratislavě na 10 neděl.
31. 12. 1944
Zapomněl jsem se zmínit o varšavském a slovenském povstání (….).
Němci pak zničili úplně celou Varšavu, že tam snad nezůstal kámen na kameni. Máme obavy, že se fronta dostane
až k nám.
Tatínek měl smysl pro humor a rád si zapisoval nové anekdoty. Následující dvě si zapsal v prosinci 1944.
1.
Člověk v Praze, který měl 10 švagrů na venkově, nechal si u každého vykrmit husu. Protože nebyl na tolik jídla zvyklý,
když mu všechny husy byly poslány, dohodl se se ženou, že jich polovic zpeněží.
Napsal inzerát: Ztratil jsem 6 000 K. Poctivý nálezce obdrží za odměnu vykrmenou husu. Nálezců se sešlo tolik, že je
nemohl s 10 husami ani podělit.
2.
Učitel přednáší žákovi o Shakespearovi. Žák v poslední lavici čte pod lavicí Rodokaps. Učitel ho vyvolá: „Hrubeši, kdo
napsal Hamleta?“ Žák: „Já, prosím, ne.“ Učitel rozčilen jde do sborovny stěžovat si řídícímu. Náhodou tam byla mladá
kolegyně. Pověděl jí to: „Tak se ptám Hrubeše, kdo napsal Hamleta, a on mi řekne, že on ne.“ Učitelka, která znala
žáka jako neposluchu, povídá: „Ten uličník to mohl napsat.“ Učitel spráskl ruce a jde k obědu. Doma ani neměl chuť
do jídla. Žena se ho ptá, co mu je, on jí celou historku znovu vypráví. Ona mu povídá: „Ty se, chudáčku, ani nedozvíš,
kdo toho Hamleta napsal.“
Miloš Kašpárek

Místní poplatky v roce 2020
Místní poplatky pro rok 2020 jsou upraveny obecně závaznými vyhláškami městyse Bobrová:
č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

Informace k místnímu poplatku ze psů
Od 1. 1. 2020 se poplatek zvyšuje na 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.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku nedoplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky, nebo část těchto poplatků, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Od 1. 1. 2020 se poplatek navyšuje na 600,- Kč.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
•
•

fyzická osoba přihlášená v obci (místo trvalého bydliště),
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.

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.
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.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle je poplatník povinen písemně ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající
nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Informace k místnímu poplatku z pobytu
Od 1. 1. 2020 je zrušen poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a je
nahrazen místním poplatkem z pobytu.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. (Upozorňujeme občany, že poplatek z pobytu je povinen
hradit každý, kdo poskytuje pobyt za úplatu. Není rozhodující typ stavby, ve které je pobyt poskytován.)
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného
pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
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. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
V případě, že poplatky za psa a za komunální odpady budou za celou rodinu zaplaceny do 31. 3. 2020, má rodina nárok na malou
pozornost - nákupní eko-taška.
Týden pro výběr poplatků bude od 24. 2. do 28. 2. 2020. Pro snadnější průběh výběru poplatků, prosíme občany,
kteří mají možnost platit převodem z bankovního účtu, aby tak učinili.
Pro poplatek na odpady č.ú. 153 938 876/0300. v.s. 2001340… (místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S.
2001340022). Pro poplatek za psa č.ú. 153 938 876/0300 v.s. 2001341…( místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22
uvede V.S. 2001341022). Pro poplatek za pronájem zahrádky nebo pozemku č.ú. 153 938 876 v.s. 2002131…( místo teček na
konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2002131022).

Cena vodného a stočného od 1.1.2020
Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 16.12.2019, usn. č.8/2019, rozhodlo o zvýšení
ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2020.

Cena za 1 m3

Cena bez DPH

(dle odečtu z vodoměru)
voda pitná (vodné)
voda odvedená (stočné)

22,71
35,66

Celkem vodné a stočné Kč

Cena včetně DPH
10 %
(od
1.5.2020)

Pevná složka Kč

26,00
41,00

25,00
39,00

400,00
400,00

67,00

64,00

800,00

Cena včetně DPH
15 %

Cena vodného a stočného se v naší obci dlouhodobě drží pod celorepublikovým průměrem (předpoklad průměrné
ceny vodného a stočného na rok 2020 pro okres Žďár nad Sázavou činí 103,70 Kč).
Celkem asi 26 % z ceny vodného a stočného odvedeme státu ve formě daní (DPH, daň z příjmu práv. osob) a poplatků
za čerpání podzemní vody, dalšími náklady jsou náklady provozní (nákup chemikálií, rozbory vody pitné i odpadní,
opravy a udržování zařízení a budov, opravy a modernizace samotných sítí, mzdové náklady a také náklady na
energie, odpisy, atd.)

V roce 2019 byl schválen nový desetiletý „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce
Bobrová – dodatek na období 2019-2028“. Dle tohoto plánu je hodnota majetku (vodovod, ČOV a kanalizace)
118 734 000,- Kč, to znamená ročně investovat do obnovy vodovodu a kanalizace částku asi 2,036 mil. Kč,
v současné době si obnovu infrastruktury zajišťujeme sami, dle našich finančních možností. Prostředky na financování
obnovy vodovodu a kanalizace zajišťujeme pouze částečně, ročně vkládáme na účet obnovy částku celkem 0,5 mil.
Kč, celkem (stav účtu je nyní 971 494,- Kč). Z tohoto účtu byly například pořízeny nové vodoměry, které jsou dálkově
odečitatelné a budou postupně namontovány do všech domácností. Tvorbu tohoto fondu ukládá zákon o vodovodech
a kanalizacích. Plán obnovy obsahuje také pasáž „Opotřebení a životnost“ , která je u vodovodního řádu vypočtena
na 80 let a náš vodovod má již více než 1/3 životnosti za sebou, bez závažných havárií. Úpravna vody má stanovou
životnost 45 roků a zde je životnost na 2/3. Podobně je tomu u splaškové kanalizace, kde je životnost stanovena u
kanalizace na 90 roků a ČOV na 40 roků, zde je průměrné opotřebení do 10%. Investici (10 mil. Kč) si pravděpodobně
vyžádá zařízení na hygienizaci kalů. Kanalizace dešťová má sice také stanovenou dobu životnosti 90 roků, měla by
nám alespoň 40 roků ještě sloužit. Skutečný stav kanalizace je však neuspokojivý, betonové roury vlivem agresivních
vod (přepady z jímek) jsou narušené, na mnoha místech i rozlámané. Je pravděpodobné, že oprava tohoto řádu si
v nedaleké době vyžádá investice. Důvodem zvýšení ceny stočného je také potřeba vkládat do fondu více financí na
budoucí opravy a investice majetku.
Zdeňka Smažilová – starostka
Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2020 navštívili Vaše domácnosti malí koledníci s Tříkrálovou sbírkou. Celkem bylo vybráno 31 295,- Kč.
Poděkování patří Vám, kteří jste přispěli, koledníkům, kteří ochotně obcházeli domácnosti s koledou a také paní Janě Korábkové
za organizaci sbírky.

Dětský karneval 2020

Základní škola v Bobrové pořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 16. února
2020. Karneval začíná ve 13.30 v sokolovně, připraveno bude občerstvení a
bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší
pořadatelé.

Závěr plesové sezóny v Bobrové v roce 2020
22. 2. 2020 – TJ Sokol Bobrová pořádá tradiční maškarní ples, hraje Marco Polo

Zápis do školy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 7. dubna 2020, ZŠ Bobrová – učebny 1. stupně, s sebou: rodný list
dítěte.

Jarní řemeslný trh

Kde: sál domu dětí a mládeže Horní 2, Žďár nad Sázavou,
Kdy: sobota 28. 3. 2020 od 9:00 do 16:00,
Těšit se můžete na: ukázky dobových řemesel, prodej řemeslných výrobků, tvořivá dílnička pro děti.
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů
Nejdříve zdravé mlsání:
Mrkvové řezy bez mouky
4 nastrouhané mrkve, 4 vajíčka,80 g slunečnicového semínka (mletého), 50 g ořechů nebo mandlí nasekaných nahrubo,prášek do
pečiva, 3 lžíce mléka,3 lžíce oleje, 300 g tvarohu, skořice, cukr dle chuti, nejlépe třtinový, 10 g másla
Těsto: Nastrouhanou mrkev rozprostřeme na plech na pečící papír a dáme do trouby rozpálené na 160°C asi na 20 minut lehce
opéct. Měla by příjemně změknout. Do mísy dáme slunečnicové semínko, ořechy či mandle (hrstku si odložíme na posypku), 4
žloutky, mrkev (zase odložíme hrstku na posypku), dvě lžíce cukru, 4 lžíce mléka a 4 lžíce oleje. Vše smícháme. Pak ušleháme
bílky s pečícím práškem a opatrně vmícháme do těsta. Pečeme asi 25 minut na 180°C.
Krém: 300 g tvarohu smícháme s cukrem (cukr dle chuti). Namažeme na vychladlý korpus.
Posypka: Na malé pánvičce rozpustíme máslo, přidáme odloženou mrkev a ořechy a lehce opražíme. Přidáme trochu skořice. Po
vychladnutí rozdrobíme na tvarohový krém.
A pro ty, co mají rádi maso:
Vepřové plátky s cibulí a pórkem
Vepřové plátky osolíme, opepříme a prudce opečeme z obou stran. Dáme do pekáče. Nakrájenou cibuli (asi 2 ks) a jeden pórek
orestujeme, zakápneme balsamikovým octem, podlijeme trochou vody a chvilku dusíme. Pak přidáme do pekáče na maso a asi
hodinu pečeme v troubě. Podáváme s bramborem nebo jen se zeleninovým salátem.

Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi.
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