ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ

PROSINEC 2017
Vážení a milí spoluobčané, opět zde máme vánoční svátky a s nimi i začátek nového roku. Dovolte nám proto,
abychom Vám alespoň touto cestou poděkovali za Vaši celoroční práci. Děkujeme našim hasičům, myslivcům
a sportovcům za významnou činnost pro naši obec. Velké poděkování patří také paní Janě Korábkové za
organizaci Tříkrálové sbírky, paní Ivaně Řezníčkové za pravidelné sbírky pro Diakonii Broumov a našim
mladým divadelním ochotníkům, kteří nás vždy dobře pobaví. Děkujeme učitelům a učitelkám z mateřské i
základní školy za jejich nelehkou práci. Velmi děkujeme i maminkám, které pořádají bazárky. A velice si
ceníme práce spolku FreeRun za organizování dobročinných akcí.
Zároveň děkujeme i ostatním občanům, kteří nám pomáhají s úklidem, sečením veřejných ploch, děkujeme
všem, kterým není vzhled obce lhostejný. Velké poděkování patří i paní Marii Roháčkové za prezentaci obce
svým muzeem panenek.

Přejeme Vám všem klidné a radostné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a osobních i profesních
úspěchů v nadcházejícím roce!
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. získal titul Neziskovka roku 2017
V Novém Městě na Moravě dne 28. listopadu 2017 – Velká radost zavládla dnes ráno
v řadách zaměstnanců a příznivců Domácího hospice Vysočina. Z včerejšího slavnostního
večera v pražském divadle Archa přivezli zástupci společnosti Zdeňka Marková a Petr Havlíček
metu nejvyšší – titul Neziskovka roku.
Již popáté udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění NEZISKOVKA ROKU.
Během včerejšího slavnostního večera v pražském Divadle Archa převzaly prestižní titul a nádhernou trofej ve tvaru hranolu
z optického skla neziskové organizace ve čtyřech kategoriích (malá, střední a velká organizace, Cena veřejnosti).
Titul Malá neziskovka získala organizace Celé Česko čte dětem o.p.s. z Ostravy.
Titul Střední neziskovka získal Domácí hospic Vysočina, o.p.s. z Nového Města na Moravě.
Titul Velká neziskovka obdržela organizace ACORUS, z.ú. z Prahy.
Cenu Veřejnosti v letošním roce vydobyl Hospic sv. Jana N. Neumanna z Prachatic.
Ani v ceně Veřejnosti, v níž rozhodovaly hlasy příznivců jednotlivých organizací, přidělovaných prostřednictvím
internetu, si Domácí hospic Vysočina nevedl špatně a získal druhý nejvyšší počet hlasů.
„V letošním ročníku o vítězi rozhodly v některých kategoriích pouze dvě desetiny bodů. Kvalita řízení organizací je velmi
vyrovnaná a zlepšuje se každým rokem. Všichni ti, co se probojovali do finále, jsou vítězové,“ řekla k letošnímu ročníku Jana
Vožechová, zástupkyně ředitelky NROS a manažerka Neziskovky roku.
„Získaný titul je zásluhou všech pracovníků Domácího hospice Vysočina, ale nedosáhli bychom ho ani bez široké
podpory, které se nám dostává ať už od odborných a veřejných institucí, ale i od našich sponzorů příznivců a
dobrovolníků. Všem za to patří velký dík.
Velmi zajímavou a potěšitelnou skutečností je i fakt, že na titul ve stejné kategorii dosáhla dvakrát po sobě
neziskovka z Nového Města na Moravě. Loni totiž tento titul získalo Portimo, o.p.s. Tato skutečnost ještě zvyšuje naši
radost z úspěchu.“ dodává ředitel společnosti Petr Havlíček.
Kontakt:
Ing. Petr Havlíček
ředitel společnosti
tel.: +420 731 679 933, e:mail: petr.havlicek@hhv.cz

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a
zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. „Poplatníci, kteří mají u České pošty zřízeno spojovací číslo SIPO,
tak mohou platit daň z nemovitých věcí jednoduše a bez starostí. Pokud má poplatník nastaveno placení SIPO z bankovního účtu,
po přihlášení k této službě se mu daň každoročně automaticky strhne z účtu a nemusí tak hlídat termíny, kdy přijde složenka,“
vysvětluje Věra Engelmannová, ředitelka Odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend.
Poplatníci, kteří nevyužívají SIPO, mohou požádat o zaslání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Každoročně
pak obdrží před splatností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními informacemi pro placení daně. Tato informace obsahuje
obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na složence, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro
placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních
aplikací.
Co je nutné pro využití těchto služeb udělat?

Stačí vyplnit tiskopis:
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, přiložit doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např.
doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO) a předložit jej
příslušnému pracovišti Finanční správy nejpozději do 31. ledna 2018.
nebo
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem a předložit ji příslušnému pracovišti Finanční správy
nejpozději do 15. března 2018.
Služby nelze kombinovat.
Další informace ke službě SIPO a zasílání údajů pro placení daně e-mailem naleznete na stránkách Finanční správy.
V Praze dne 13. prosince 2017
Ing. Petra Petlachová - ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství, Tel: 602 674 903

Městys Bobrová se umístil na prvním
místě v soutěži My třídíme nejlépe
2017,

za

toto

umístění

obdrží

finanční odměnu ve výši 35 000,- Kč.
Díky této finanční odměně nebudou
zvýšeny

poplatky

za

komunální

odpad na rok 2018.
Zároveň

tímto

děkujeme

všem

občanům, kteří pečlivě třídí odpad Vaše úsilí se vyplatilo !!! ☺☺☺
Doufáme, že i v příštím roce uhájíme
prvenství…

Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů
Na závěr roku si nachystáme silvestrovské dobroty. Většinou všichni děláme nějaké chlebíčky, proto první recept bude
ppomazánka na chlebíčky nebo jednohubky.
Zeleninová pomazánka
1 pomazánkové máslo
1 sýr Lučina
1 Moravanka nebo jiná vícedruhová sterilovaná zelenina ( Moravanka je ostřejší, raději používám zeleninu do bramborového salátu
2 lžíce majonézy (nemusí být, kdo chce pomazánku odlehčenou, stačí pár lžic šťávy ze zeleniny)
sůl
30 dkg šunkového salámu
Zeleninu a salám pomeleme nebo nakrájíme nadrobno a vmícháme vše ostatní.
A kdo chce zkusit něco jiného, může si připravit „šneky“.
Slané pečivo – šneci
Těsto:
30 dkg polohrubé mouky
12,5 dkg másla
½ prášku do pečiva
1 dcl mléka
1 lžička soli
Náplň: 10 dkg sýru Cihla, 10 dkg Nivy a 12,2 dkg másla. Sýr nastrouháme a utřeme s máslem.
Z těsta vyválíme tři placky, které potřeme náplní. Srolujeme do rolády a necháme chvilku v lednici uležet. Potom krájíme na kolečka
asi 2 mm široká, klademe na plech na pečící papír a pečeme na 180 °c.

Mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla o Vánocích
24. 12. 2017 v 10:45 a v 22:30 hodin (půlnoční)
25. 12. 2017 v 10:45 hodin
26. 12. 2017 v 10:45 hodin
31. 12. 2017 v 10:45
1. 1. 2018 v 10:45 hodin

Tříkrálová sbírka 2018
V sobotu 6. 1. 2018 k Vám opět zavítají malí koledníci, neboť bude probíhat tradiční „Tříkrálová sbírka“.

Zdravotní středisko Bobrová

MUDr. Koutný Lukáš oznamuje:
Ve dnech 27. – 29. 12. 2017 bude ordinace Bobrová uzavřena. Otevřena bude ordinace v Novém Městě na Moravě.
MUDr. Derner oznamuje:
Ve dnech 27. – 29. 12. 2017 bude ordinace Borová uzavřena. Otevřena bude pouze ordinace v Bystřici nad Perštejnem.
Výdejna léků v Bobrové oznamuje:
Ve dnech 27. – 29. 12. 2017 bude výdejna uzavřena.

Provozní doba místních obchodů v době vánočních svátků

Jednota na Dolní Bobrové
So
23. 12. – 7:00 – 12:00
Ne
24. 12. – zavřeno
Po
25. 12. – zavřeno
Út
26. 12. - zavřeno
St
27. 12. – 6:30 – 16:00
Čt
28. 12. – 6:30 – 12:30
Pá
29. 12. – 6:30 – 16:00
So
30. 12. – 7:00 - 12:00
Ne
31. 12. –zavřeno
Po
1. 1. - zavřeno

Jednota na Horní Bobrové
7:00 – 12:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
6:30 – 14:30
6:30 – 12:30
6:30 – 14:30
7:00 – 12:00
zavřeno
zavřeno

Smíšené zboží R. Štohandlová
6:30 – 11:00
8:00 - 9:30
zavřeno
zavřeno
6:30 – 16:30
6:30 – 16:30
6:30 – 16:30
6:30 – 11:00
7:00 - 9:30
zavřeno

Informace úřadu
Otevírací doba úřadu Městyse
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29.12. 2017

8.00 – 17.00
7.00 – 15.30
7.00 – 13.00

12.00 - 13.00 polední přestávka
12.00 - 13.00 polední přestávka

Platba v hotovosti bude přijímána pouze do 28. 12. 2017 do 15°°.
Voličské průkazy pro volby prezidenta ČR se začínají vydávat nejdříve od 28. 12. 2017.
Místní knihovna bude ve čtvrtek 28. 12. 2017 uzavřena a v sobotu 30. 12. 2017 bude otevřeno.
Pečovatelská služba Městyse Bobrová bude od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 uzavřena.
Od 1. 11. 2017 je změna telefonního čísla na poštu Bobrová a to: 9542 59255
Stále je možné zakoupit na úřadu městyse knihu: Novoměstsko nejen na starých pohlednicích. Cena 275,- Kč.
Upozorňujeme občany, aby omezili parkování na místních komunikacích. Na místech kde budou auta
zaparkovaná nebude provedena zimní údržba. Dále upozorňujeme, že některá auta překážejí průjezdu
pečovatelské službě při rozvozu obědů a také průjezdu záchranných složek (hasiči, záchranka…).
Městys Bobrová také není povinen odklízet vyházený sníh ze soukromých pozemků na obecní cesty.

PLESOVÁ SEZÓNA pro rok 2018 v Bobrové
20. 1. 2018 Myslivecký ples k poslechu a tanci hraje skupina Marco Polo
10. 2. 2018 Hasičský ples k poslechu a tanci hraje skupina 4Sýkorky
17. 2. 2018 Maškarní ples - TJ sokol Bobrová k poslechu a tanci hraje Marco Polo
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželiVydal úřad
městyse Bobrová 2016, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz

