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Zápisky z kroniky místního občana
obč
19-ti letech začal
za
psát kroniku, kde
Pokračuji v psaní výpisků z kroniky mého otce p. Miloše Kašpárka. Ten ve svých 19
postupně zaznamenával události rodinné, obecní, národní i sv
světové. Jako hospodář věnoval
noval větší
vě část zápisů
zemědělství.
m jakékoli připomínky,
p
ohlasy, reakce,
Prosím, pokud máte k mým výpiskům
popřípadě vzpomínky z té doby, můžete
žete se mi ozvat : 725959355
Z.N.
Psáno v r. 1944
Od první světové
tové války uplynulo 20 let a je tu druhá světová
sv
válka. 20 let trvala Československá
eskoslovenská republika,
Rakousko, Jugoslávie, Polsko a mír v Evropě.
Evrop Pak to začalo z Německa,
mecka, které obsadilo Porýní, které mělo
m
být mírem
Versailleským neobsazeno
eno vojskem, následovalo připojení
p
Rakouska k Německu
mecku jaro 1938 (Anšlus), potom na podzim
okupace Sudetských částí
ástí republiky, zjara 1939 zřízení
z ízení Protektorátu a Slovenska, na podzim 1939 válka s Polskem, které
padlo ve 3 nedělích, protože nechtělo
lo postoupit Koridor (část území mezi Německem
meckem a Východním Pruskem),
následovalo vypovězení války od spřátelené
řátelené Anglie a Francie.
Zjara 1940 následuje válka Německa
ěmecka s Francií. Použiti poprvé parašutisté (letecká pěchota)
pě
a pád Francie,
bombardován Londýn a ostatní velká města
mě
v Anglii. Zatím Itálie (která tvoří s Německem
meckem a Japonskem Osu) obsadila
Albánii a pustila se i do Řeků, kteříí však vítězili.
vít
Německo
mecko pak rychle za sebou obsadilo Rumunsko,
Rumu
Bulharsko, napadlo
Jugoslávii a pak Řeky, kteří se musili vzdát. Vzniklo svobodné Chorvatsko, z jugoslávské armády se v horách utvořili
záškodníci, kteříí se tam udrželi až dodnes (1944) a činí výboje i do Maďarska.
arska. Pak následovalo obsazení Dánska a
Norska Němci.
Olympiáda, která se měla
la konat ve Finsku
Finsk v r. 1940 (Helsinky) se pro válku nekonala. V červnu 1941 vyrazili
Němci na Sovětské
tské Rusko. Rusi za 2 roky ustoupili až ke Stalingradu, Leningradu, za Krym skoro až ke Kavkazu. V roce
1943 přešli Rusi k ofenzivě a nyní už jsou N
Němci nedaleko hranic bývalého Polska.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA INFORMUJE:
MUJE:
•
Dvě pracoviště se přestěhují
hují do nového sídla na ulici Wolkerova 4448/37 v Jihlavě
Plný provoz pracoviště odboru služby pro zbran
zbraně a bezpečnostní materiál – pracoviště Jihlava a na odboru cizinecké
policie – oddělení
lení pobytových agend bude zahájen v novém sídle pracoviště na adrese Wolkerova 4448/37, Jihlava dne
4. února 2019 v úředních hodinách od 8.00 hodin do 17.00 hodin.

• Nejvíce střetů s lesní zvěří bylo Třebíčsku
Počet střetů s lesní zvěří se v Kraji Vysočina meziročně opět zvýšil
KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyjížděli v loňském
ňském roce celkem ke 4 441
dopravním nehodám. V celkem 1 327 případech
př
se jednalo o střety vozidel s lesní zvěří nebo domácím zvířetem.
zví
Počet
případů každoročně výrazně stoupá. Pro srovnání uvedeme. že v roce 2014 jsme v našem kraji zadokumentovali celkem
714 dopravních nehod - střetů vozidel s lesní zvěří.
zv
O rok později to bylo již 1 010 střetů
ů a v roce 2016 jich bylo
b
1074.
Narůstající trend pokračoval i v loňském
ském roce – v roce 2018 jsme zadokumentovali 1210 střetů
řetů s lesní zvěří.

K nejvyššímu meziročnímu nárůstu střetů
řetů s lesní zvěříí došlo loni na silnicích na Jihlavsku, a to o 66 případů
p
v porovnání
s rokem předešlým. Narůst
st zaznamenáváme ale také na silnicích na Pelhřimovsku
Pelh
a Třebíčsku.
čsku. Střety
St
s lesní zvěří se loni
nevyhýbaly ani dálnici D1, kde vzhledem k silnému provozu, také mnohem vyšší povolené rychlosti, může
m
mít střet
s lesní zvěřii velmi vážné následky a mů
může způsobit hromadnou dopravní nehodu. Počet
et nehod se ale zvýšil, což souvisí
s postupnou modernizací dálnice D1, kdy součástí modernizace je oplocení.
„Ke střetům vozidel s lesní zvěříí dochází na celém území našeho kraje a na komunikacích všech tříd,
t
včetně dálnice D1.
K typicky nejnebezpečnějším místům,
m, kde je vysoké riziko výskytu zvěře,
zv
se řadí především
edevším rozhraní lesa a pole nebo
louky a dále také cesta vedená lesními porosty. Častou skrýší zvířat
at jsou též nevysekané okraje silnic, kterými se zvíře
zví
může dostat nepozorovaně až těsně
ě do bezprostřední
bezprost
blízkosti vozovky a řidičii mnohdy nezbývá mnoho času na
zareagování,“ upozorňuje
uje plk. Mgr. Jan Kostečka,
Koste ka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina s tím, že
e se jedná také o úseky silnic, kde se v bezprostřední
ední blízkosti silnice nachází polní porost, kde
jsou porosty kukuřice případně ozimé řepky.
I když jsou u vybraných komunikací nainstalovány pachové ohradníky, které samozřejmě
samoz
ě vítáme, lesní zvěř
zv si k migraci
poměrně rychle najde jiné trasy, takže ke st
střetům pak dochází i na jiných místech.
čuje dbát zvýšené opatrnosti.
Především při cestách mimo město v časných ranních nebo večerních hodinách se doporučuje
Rizikovou dobou je také noc, kdy se zvěř nedokáže
okáže rychle orientovat v kuželech dopadajícího světla
sv
jedoucích vozidel.
Odborníci upozorňují
ují také na dobu po dešti, kdy zejména menší
menš zvířata
ata mohou vyhledávat na tmavém asfaltu teplejší
místa, na kterých by rychleji oschla. Podle odhadu myslivců
myslivc je zvýšené riziko střetu
etu se zvěří
zvěř v období změny času ze
zimního na letní.
Vždy je důležité předvídat
edvídat možná místa a období střetu
st
se zvěří a dodržovat zásady opatrné jízdy a v kritických místech
sundat nohu z plynu. V případě,, že jedete vysokou rychlostí a srážce se zv
zvěříí již nelze zabránit, zachovejte vždy chladnou
hlavu a nesnažte se o riskantní úhybný manévr. Střet
St
se zvířetem vás může stát několik
kolik desítek tisíc korun, ale st
střet se
stromem či protijedoucím vozidlem může
ůže skon
skončit fatálními následky.
ěří a domácími zví
zvířaty:
Dopravní nehody – střety s lesní zvěří
Územní odbor Pelhřimov
Územní odbor Havlíčkův Brod
Územní odbor Jihlava
Územní odbor Třebíč
Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dálniční oddělení Velký Beranov
Kraj - celkem

2014
119
179
144
138
78
56

2015
197
185
185
166
196
81

2016
180
227
215
189
197
66

2017
222
242
212
247
222
65

2018
264
236
278
281
232
36

714

1 010

1 074

1210

1327

Krajské ředitelství
editelství policie kraje Vysočina
Vysoč
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Dětský karneval
Základní škola v Bobrové zve děti, jejich rodiče i prarodiče na tradiční
dětský karneval, který se bude konat 24. února 2019 od 13,30 hodin
v sokolovně v Bobrové.
Zápis do školy

Zápis do 1. třídy
ídy pro školní rok 2019/2020
Datum: 2. dubna 2019
Místo: ZŠ Bobrová – učebny 1. stupně
S sebou: rodný list dítěte

Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů.
Tento recept nepochází z Bobrové, ale z hotelu a restaurace Mánes ve Svratce, kde býval velmi oblíbený.
Moje maminka ho také vařívala a moc nám chutnal.
Svratecký guláš
Potřebujete: ½ kg hovězí roštěnky, ½ kg cibule, 4 lžíce oleje, 10 dkg slaniny, 10 dkg žampionů (nemusí být),
pepř, sůl, sladká paprika, kmín, 2 stroužky česneku, lžíce kečupu, majoránka, 2 lžíce octa.
Postup: Slaninu nakrájejte na kostičky a orestujte na oleji, přidáte maso na nudličky a prudce opečete. Pak
přidáte žampiony (pokud chcete) a cibuli nakrájenou na kolečka, stále restujete, dále osolíte, opepříte, přidáte
majoránku, papriku, kmín, kečup, česnek a ocet. Po orestování přidáte vodu a dusíte do měkka. Zahušťovat
není třeba.
Jako přílohu udělejte malé bramboráčky.
Guláš na černém pivu
Potřebujete: 600 g vepřové plece,300 g cibule,sádlo,100 g rajského protlaku (stačí 2 lžíce), 50g sladké
papriky, 2 dcl černého piva, sůl,česnek,pepř,chilli koření,kmín,nastrouhaný tvrdý chléb na zahuštění nebo
hladkou mouku asi 1 větší lžíci.
Postup: Na rozpálený tuk hodíme hrstičku kmínu a vzápětí nakrájenou cibuli, kterou orestujeme dozlatova
(nepřipálit). Přidáme rajský protlak a sladkou papriku. Do takto připraveného základu vložíme maso pokrájené
na kostky, orestujeme, přidáme sůl, koření, česnek, podlijeme pivem a dusíme do změknutí. Pak podle
potřeby dolijeme vodou a zahustíme chlebem nebo moukou. Podáváme s knedlíky.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 5. ledna 2019 navštívili Vaše domácnosti malí koledníci s Tříkrálovou sbírkou. Celkem bylo vybráno
29 262,- Kč. Poděkování patří Vám, kteří jste přispěli, koledníkům, kteří ochotně obcházeli domácnosti
s koledou a hlavně paní Janě Korábkové za organizaci sbírky.

Městys Bobrová a Farnost Bobrová zve občany do
„Kavárny v Bobrové“
na

Ochutnávku vín z Čejkovic – Vinařství Konečný
V sobotu 30.3.2019 v 18°°hod
v zasedací místnosti Úřadu městyse Bobrová.
Budete mít možnost ochutnat 10 vzorků vín a jeden TOP
prémiový vzorek.
Vyprávění o vínu, jeho pěstování a lásce k němu.
Po skončení koštu, bude možné si koupit víno domů přímo od
vinaře.
Cena ochutnávky 300,- Kč
předprodej na Úřadu městyse Bobrová
nebo u Marie Drdlové tel. 776 596 141

Pro šikovné ruce
V dubnu proběhne na Úřadu městyse Bobrová jarní prodejní výstava, a proto prosíme všechny šikovné a
tvořivé spoluobčany, aby se zapojili a dali své výrobky k prodeji. Pomlázky, kraslice, patchwork, paličkované
nebo pletené výrobky, šustí, pedig , keramika a další. Bližší informace o termínu konání a prodeji budou u
paní Marie Drdlové na Úřadu městyse Bobrová tel: 566 67 32 10

Poplatky za PDO a psy za rok 2019
Pro placení v hotovosti bude termín od pondělí 18.2. do pátku 22.2. 2019
Upřednostňujeme platbu na bankovní účet.
Dle § 14a daňového řádu – každý poplatník pro osvobození nebo úlevu od poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle místní
vyhlášky a poplatník poplatku za psa, musí tuto skutečnost ohlásit každoročně ve lhůtě stanovené
obecně závaznou vyhláškou správci poplatku – Úřad městyse Bobrová.
Jedná se o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
• Každé třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti ve věku 15 let včetně roku, ve kterém tohoto
věku dosáhlo
• Dítě narozené v kalendářním roce na který se poplatek hradí
• Osoby trvale žijící na čp. 208, 209, 210
• Osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny, které se v obci nezdržují a není známo místo jejich
pobytu
Úleva od poplatku
Ve výši 150,- Kč osobám nad 80 let a více včetně celého roku, ve kterém tohoto věku dosáhly
• Ve výši 150,- Kč osobám do věku 26 let, kteří jsou studující a přechodně žijí mimo území obce – dodat
potvrzení o studiu před platbou na bank.účet osobně nebo na e-mail:podatelna@mestysbobrova.cz,
při placení v hotovosti mít doklad s sebou.
• 50% z celkového poplatku poplatníkům na čp. 60, 62, 326 v Bobrové
Pokud si poplatník nebo jeho zákonný zástupce nepožádá o osvobození nebo úlevu od poplatku,
bude muset uhradit celkovou částku, to je 500,- Kč.
Poplatky za pevný domovní odpad můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 153 938 876/0300.
V.S. uveďte 134000xxx (číslo popisné). Příklad: rodina z čísla popisného 398 uvede V.S. 134000398.
Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a
30.6. příslušného kalendářního roku.
Poplatek pro poplatníky, kteří nemají v obci trvalý pobyt a kteří vlastní stavbu k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, jsou povinni uhradit poplatek do 1. 7. příslušného kalendářního
roku.
Rovněž tak poplatníci, kteří hradí poplatek za psa, o osvobození nebo úlevu musí požádat, jinak
budou hradit celkovou částku, to je 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Pokud majitel psa jakýmkoliv způsobem přišel o psa, žádáme tuto skutečnost písemně oznámit v
kanceláři úřadu městyse. Poplatky za psa také můžete uhradit bankovním převodem na č. účtu 153 938
876/0300. V.S. uveďte 134100xxx (číslo popisné).
Nájemné za pronajaté zahrádky se platí také na bankovní účet a V.S. 1902131xxx (číslo popisné).

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

