ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ

LISTOPAD-PROSINEC 2019

Vážení a milí spoluobčané, adventní doba je zde a s ní i vánoční svátky a začátek nového roku. Rádi bychom
Vám alespoň touto cestou poděkovali za Vaši celoroční práci. Děkujeme našim hasičům, myslivcům a
sportovcům za významnou činnost pro obec. Velké poděkování patří také paní Janě Korábkové za organizaci
Tříkrálové sbírky a učitelkám i učitelům z mateřské i základní školy za péči o naše děti. Paní Marii Roháčkové
děkujeme za pomoc zapomenutým a ztraceným panenkám a velký dík patří spolku FreeRun za organizování
dobročinných akcí a místním ženám, které se starají o celoroční výzdobu na Dolní Bobrové .

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
V zimním období nepodceňujte zabezpečení svých rekreačních objektů
Policisté radí jak snížit riziko vloupání do chat
KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina se v následujícím období zaměří na častější kontroly
chatových oblastí. Od začátku letošního roku do konce října došlo v Kraji Vysočina k celkem 83 případům vloupání do rekreačních
objektů. Oproti minulému roku evidujeme nárůst této trestné činnosti o 13 případů, přičemž pachatelé způsobili majitelům objektů
škodu přesahující jeden milion korun.
Neustálým problémem, který řeší policisté v Kraji Vysočina je vloupání do rekreačních objektů, zejména v zimním období, kdy tyto
prostory nejsou tolik obývané. Pachatelé této trestné činnosti vnikají do chatových prostor především za použití násilí, anebo jim
jejich úsilí usnadní sami majitelé nemovitosti.
Poslední takový případ, který policisté prověřují, se stal v chatové oblasti Hluboký rybník na Jemnicku. Koncem září se neznámý
pachatel vloupal celkem do čtyř rekreačních objektů, přičemž vždy neznámým předmětem překonal vchodové dveře a vnikl do
vnitřních prostor. Postupně z chat odcizil oblečení, několik lahví alkoholu, masové konzervy a další potraviny. Svým jednáním
způsobil škodu tři tisíce korun. Policisté v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a
to přečinu krádeže vloupáním a přečinu porušování domovní svobody. Případ nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za takový
trestný čin pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Objasňování této trestné činnosti je ale velice obtížné. Pachatelé využívají skutečnosti, že se v chatových oblastech pohybuje malé
množství lidí a to zejména v zimních měsících. Je zde malá pravděpodobnost, že by byli přistiženi svědky nebo že by je při krádeži
někdo slyšel. Pachatelům také nahrává jistota snadného výdělku, protože v prostorách těchto objektů má téměř každý majitel
uložené věci, které se dají snadno zpeněžit nebo zkonzumovat. Jedná se především o alkohol, nářadí, starožitnosti a potraviny.
Dopadení pachatelů také znesnadňuje skutečnost, že mnoho lidí poškození svého majetku zjistí až po delší době.
Policisté doporučují objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například
bezpečnostní zámky, mříže nebo uzamykatelné okenice. V zimních měsících je vhodné rekreační objekt nepravidelně navštěvovat.
Stačí uklidit sníh, který v pachateli vzbudí dojem, že se někdo v objektu nachází.

Statistika počtu vloupání do rekreačních objektů za období
1. 1. 2019 – 31. 10. 2019

Počet vloupání

objasněno

Škoda (Kč)

ÚO Jihlava

6

2

8 574 Kč

ÚO Třebíč

7

0

135 170 Kč

ÚO Žďár n/Sáz.

29

17

371 513 Kč

ÚO Havlíčkův Brod

30

5

434 876 Kč

ÚO Pelhřimov

11

5

130 142 Kč

Kraj celkem

83

29

1 080 295 Kč

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, kancelář ředitele, oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart, vrchní inspektor, tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475, e-mail: david.linhart@pcr.cz

Dotace na výsadbu stromů
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na
veřejných prostranstvích. Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím příspěvku
na nákup sazenic, materiálu potřebného k výsadbě, ochranu a následnou péči o stromy. O příspěvek mohou žádat
místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Podmínkou je zapojení do
celorepublikové iniciativy Sázíme budoucnost. O vysazené stromy je žadatel povinen pečovat minimálně po dobu
dalších deseti let. Rozděleno bude celkem 100 miliónů korun. Na jeden projekt může žadatel získat až 250 000 Kč,
které mohou pokrýt plných 100% výdajů. Žádosti o dotaci lze podávat elektronicky od 14. 10. 2019 a jejich příjem
bude ukončen 31. 8. 2020. Více informací o programu a jeho podmínkách je možné získat na Ministerstvu
zemědělství, odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod, tel.: 221 812 086, nebo na webu www.mze.cz.
• Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství tel.: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů

Většina lidí má ráda smažené hranolky. Jídlo to není příliš zdravé, proto se v současnosti objevuje řada alternativních
receptů na hranolky, které naše tělo lépe stráví.
Celerové hranolky
500 g celeru (1 střední bulva)
1 bílek
30 g oblíbených mletých ořechů (asi 1 hrst)
1 lžička mletého kmínu
sůl
Postup: Celer oloupeme a nakrájíme na tenké hranolky. V misce našleháme bílek do pěny, přidáme ořechy a kmín
(dle chuti můžeme přidat i jiné koření). Celerové hranolky promícháme v ochucené bílkové směsi a rozprostřeme na
plech vyložený pečícím papírem. Snažíme se, aby neležely přes sebe. Hranolky osolíme, vložíme do trouby vyhřáté
na 200°C a pečeme 20 – 30 minut. Po upečení hned servírujeme jako přílohu k masu.
Hranolky jsou dobré i samostatně jen s dipem.
Hranolky z lilku a cukety
1 lilek
1 cuketa
2 bílky
1 lžíce vody
100 g strouhaného sýru (deset lžic)
50 g mandlové mouky (3 lžíce) – lze použít i jinou mouku
50 g sušené šunky (5 plátků)
sůl
Postup: Podobně jako u celerových hranolků. V misce ušleháme bílky s vodou, přidáme sýr, mouku, nadrobno
nakrájenou šunku, vmícháme hranolky. Pečeme na pečícím papíře v rozehřáté troubě na 220°C asi 10 minut, pak
otočíme a dopečeme dalších 10 minu

Mateřská škola Bobrová
srdečně zve
na 11. slavnostní rozsvěcení
ADVENTNÍHO STROMU,

které se uskuteční ve čtvrtek
28. 11. 2019
v 17 hodin před Úřadem městyse
Při této příležitosti si budou moci
návštěvníci prohlédnout adventní výstavu,
která potrvá do 1. 12. 2019.

Informace pro občany:
Mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla o Vánocích,
budou vyvěšeny na vývěsce v kostele.
Tříkrálová sbírka 2020
V sobotu 4. 1. 2020 k nám opět zavítají malí koledníci, neboť bude probíhat tradiční „Tříkrálová
sbírka“.
Plesová sezóna v Bobrové v roce 2020
18. 1. 2020 – Myslivecké sdružení Bobrová, k poslechu i tanci hraje MarcoPolo
1. 2. 2020 – Sdružení dobrovolných hasičů, hrají 4Sýkorky
22. 2. 2020 – TJ Sokol Bobrová pořádá tradiční maškarní ples, hraje Marco Polo

MUDr. Derner oznamuje, že ve čtvrtek 28.11. 2019 bude ordinace v Bobrové uzavřena.
Pečovatelská služba Bobrová bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 včetně.
Knihovna bude ve čtvrtek 26. 12. 2019 uzavřena, jinak platí normální otevírací doba.
V neděli 5. 1. 2020 proběhne v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové koncert duchovní
hudby. Bližší informace budou zveřejněny na informačních portálech Městyse Bobrové.
Otevírací doba prodejen COOP Dolní a Horní Bobrová o vánočních svátcích:
Úterý 24. 12. 2019 od 7.00 do 10.00
Středa 25. 12. 2019 zavřeno
Čtvrtek 26. 12. 2019 zavřeno
Pátek 27. 12. 2019 otevřeno dle běžné otevírací doby
Úterý 31. 12. 2019 od 7.00 do 11.00
Středa
1. 1. 2020 zavřeno
Otevírací doba úřadu Městyse o vánočních svátcích:
23.12.2019 otevřeno od 7.00 do 17.00 12.00-13.00 polední pauza
24.,25.,26.,27.12.- zavřeno
30.12.2019 otevřeno od 7.00 do 17.00 12.00-13.00 polední pauza
31.12.2019, 1.1. 2020 – zavřeno
2.1., 3.1.2020 – otevřeno dle běžných prac.hodin
Městys Bobrová oznamuje, že je možné zakoupit na úřadu Městyse nástěnné kalendáře
s fotografiemi Bobrové na rok 2020 velikost A3 cena 150,- za kus.
Informace o provozní době zdravotního střediska v Bobrové v čase vánočních svátků najdete
během prosince na internetových stránkách městyse a na portálu Česká obec.

Přejeme všem klidné a radostné Vánoce, mnoho zdraví, štěstí a
osobních i profesních úspěchů v nadcházejícím roce!

Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi.
Vydal úřad městyse Bobrová 2019, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz

