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DOBROČINNOST SE POČÍTÁ! 
Kalendářní rok je téměř u konce a to znamená, že nás v blízké době čekají Vánoce. V tomto období rádi děláme dobré skutky – ať 
už příspěvkem na sbírku v kostele, zasláním dárků dětem do dětských domovů “Daruj hračku” nebo pomoci lokálním jedincům. 
Proto bychom Vám rádi představili online kampaň “Na nohy!”. Tuto kampaň uspořádaly slečny z Bobrové, členky charitativního 
spolku FreeRunHelps. Výtěžek z akce poputuje 14letému chlapci Dominikovi, který si toho za poslední rok a půl mnoho prožil. 
Každý z nás může přidat pomocnou ruku a povzbudit Domčovu naději v “první” krůčky. 
Život mu totiž připravil nemalou překážku – dopravní nehodu, po které si on i jeho okolí myslelo, že zůstane připoutaný na lůžku. 
On je ale bojovník a s pomocí ostatních se dokázal posadit na invalidní vozík. Zdaleka ale nedosáhl svého cíle. Pokud se spojíme, 
můžeme se k němu alespoň přiblížit, protože to sám nezvládne. 

 
Koupí tohoto trička můžete Dominika viditelně 
podporovat. Částkou přispějete na rehabilitace, 
pomůcky a ostatní nutné procedury, o kterých 
víme, že by usnadnily tuto složitou cestu. Vše 
vystihující tričko lze objednat na stránkách 
www.freerunpomaha.cz za 399,- s dopravou 
zdarma po celé České republice. 
 
Dominikovi můžete také přispět libovolnou 
částkou na bankovní účet 1006995007/2700. 
Sledujte průběh této kampaně na facebookových 
stránkách FreeRunHelps. Kampaň bude 
uzavřena před Vánoci. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Muzeum panenek – stará škola Bobrová 
V hodinách prvouky si žáci třetí třídy ze ZŠ Bobrová osvojili práci s mapou, v terénu pak do mapy zaznamenávali významná místa 
Horní a Dolní Bobrové. 

Po dohodě s paní Marií Roháčkovou, která je sběratelkou panenek a 
stará se o celou expozici, jsme dne 6. 10. 2017 navštívili Muzeum 
panenek v nedávno zrekonstruovaném objektu staré školy na Horní 
Bobrové u kostela. Děti se zaujetím poslouchaly příběhy jednotlivých 
panenek. Paní Roháčková nám poutavě vyprávěla o historii budovy, 
jejích obyvatelích, o tom, jak panenky získává, opravuje a šije, plete a 
háčkuje na ně oblečení. 
Děti se zaujetím braly do rukou nejstarší, největší, nejmenší panenky, 
panenky z nejrůznějších materiálů i ze vzdálených zemí. Pohrály si i 
s jinými hračkami a dozvěděly se spoustu zajímavostí. 
Tato neobyčejná expozice, která čítá přes tisícovku panenek, je 
velkým bohatstvím a příležitostí nahlédnout do dětského světa 
různých období i do vzdálených koutů světa. Stává se zajímavou 
„učební pomůckou“, kterou lze obohatit výuku žáků naší školy. 

Dana Trčková 

 
 
 
 



Pozvánky 
                                 

Mateřská škola Bobrová 
 srdečně zve  

na 9. slavnostní rozsvěcení 
 

Adventního stromu, 

 

které se uskuteční v pátek  
1. 12. 2017 

                       v 17 hodin před Úřadem městyse 
Návštěvníci se mohou těšit na setkání s panenkami a knížkou Vyprávěnek o panence Lence. 
 
 
 

V sobotu 2. 12. 2017 pořádáme akci  
 
 
 

v prostorech Úřadu městysu Bobrová  
v 15 hodin.  

 

Před začátkem adventu si u nás můžete vyrobit Váš adventní věnec. Poskytneme Vám 
materiály 

a jak na to Vám poradí floristka. Také si můžete dát předvánoční svařáček!  
Cena věncování je cca 120,- Kč za osobu. Dále záleží jenom na Vás, co si na věnec dokoupíte 

(svíčky, ozdoby a další). Je možné pracovat i se svým materiálem. 
Vezměte si kromě dobré nálady také zahradnické nůžky a tavnou pistoli (pokud ji vlastníte). 

Kapacita je omezená, a proto prosíme o rezervaci místa na  tel.: 776596141 nebo tel.: 
732279723 či e-mail drdlovi@email.cz nebo stikarova@centrum.cz 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

Mikulášská besídka 

SDH Bobrová zve všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na        
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU, která se uskuteční v neděli 3. prosince 

2017 v 13,30 hodin v místní sokolovně.Občerstvení zajištěno! 

 

 
 
 

VĚNCOVÁNÍ 



 
 

 
 
 
 
 
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů 
Přiblížily se Vánoce a opět propuká vánoční pečení cukroví. Pro některé je to zábava, pro jiné noční můra. Patřím k těm, co pečení 
cukroví nesnáší, proto mi dovolte jeden recept mé babičky na nepečené řezy. 
Kokosové řezy – nepečené  
15 dkg kokosu 
1 kg cukru moučka (dávám jen ¾ kg, přijde mi to dost sladké) 
1 celý a ještě ½ 100% tuku (Iva) 
4 bílky 
trochu rumu 
30 dkg sušeného mléka 
Smícháme vše dohromady, rozdělíme na poloviny a do jedné namícháme kakao. Namačkáme na plech, nejdříve tmavou hmotu, 
na ni pak bílou. Necháme ztuhnout a pak polijeme čokoládovou polevou. Po ztuhnutí polevy krájíme drobné řezy. 
 
 
 

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 
 
Informace pro občany 
 
 

� Upozorňujeme občany: při vývozech popelnic nebudou vyvezeny popelnice, které jsou umístěny za plotem u domu. 
Zaměstnanci vývozové firmy nejsou povinni popelnice na nepřístupném místě vysypat. Proto je dávejte před dům. 

 
 

� Občané, kteří mají zájem o palivové dřevo si jej mohou objednávat buď telefonicky v kanceláři účetních tel: 566 673910, 
elektronicky mestysbobrova@seznam.cz ; ucetni.mestysbobrova@seznam.cz nebo osobně v kanceláři úřadu městyse. 

 
� Povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti 

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně 
z nemovitostí. Vlastník nemovitosti je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovu katastrálního operátu, při 
které u nich došlo ke změnám těchto  rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po 
roce, v němž tyto změny nastaly. 



Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je povinen tak učinit do 31. ledna 
příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní provedení, vždy však 
ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 
téhož zákona. 
Obnova katastrů proběhla v listopadu 2017 na pozemcích, které byly vyloučeny z pozemkových úprav tzn. louka 
Panská a Rychtářnice podél řeky Bobrůvky. Vlastníci těchto pozemků  si mohou podklad pro daň. přiznání vyzvednout na 
úřadu městyse. 
 

� Opětovně upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů. Městys bude nucen nechat psa odchytit a poté 
veškeré náklady vymáhat po majiteli psa. 
 

� Upozorňujeme občany, pokud napadne sníh, aby omezili parkování na místních komunikacích, na místech kde 
budou auta zaparkovaná nebude provedena zimní údržba. 
 

 
� Něco málo o pečovatelské službě v naší obci. 

Pečovatelská služba zde fungovala už v roce 1975 v té době pouze jako terénní služba, kde se o klienty starala paní 
Libuše Klimešová a Marie Kašpárková.  
V roce 1988 zde bylo vybudováno středisko osobní hygieny, poskytovala se zde pedikůra, možnost koupání a praní 
prádla. Dojížděla sem paní Šimkovská a později tyto služby zajišťovaly pečovatelky z Nového Města na Moravě pod 
vedením okrskové sestry p. Marie Kašpárkové, v roce 1991 p. Kašpárková odešla na charitu Moravec a na její místo 
nastoupila p. Marie Brázdová ze Žďáru nad Sázavou. Služby i nadále zajišťovaly pečovatelky z Nového Města.  
V roce 1994 zde nastoupila p. Eva Červinková jako dobrovolná pečovatelka na zkrácený úvazek, o rok později je tolik 
zájemců, že pečovatelka nastupuje na plný úvazek. Do roku 2001 patřilo středisko pod OSÚSS Žďár nad Sázavou a od  
1. 7. 2001 toto středisko přebírá Městys Bobrová. Peč. službu mohou využívat senioři a osoby se zdravotním postižením. 
Vstupem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách došlo k zásadním změnám v předpisech a formě poskytování 
služeb. Obec musela provést registraci služeb a přijmout k pečovatelce ještě sociální pracovnici, která smluvně zajišťuje 
jednání s klienty. Každý klient musí mít každou poskytovanou službu smluvně ošetřenou. A na základě této smlouvy pak 
může pečovatelka služby poskytovat. Peč. služba zajišťuje dovoz obědů ze školní jídelny a Rad. Svratky. Dále zajišťuje 
léky, nákupy, ostatní pochůzky a pomoc při osobní hygieně. Veškeré informace o poskytované službě jsou hlášeny do IS, 
který provozuje Kraj Vysočina a MPSV a samotné poskytování služeb je i těmito institucemi kontrolováno.     

 
 

� S blížící se zimou, změnou času a špatného počasí přibývá na silnicích nehod, kdy auto srazí chodce, bohužel jsou tyto 
nehody v mnoha případech smrtelné. Mnoho chodců jak mimo obec  tak i v obcích nepoužívá reflexní prvky a chodí 
v tmavém oblečení. Viditelnost v tomto počasí je opravdu velmi špatná a řidiči chodce nevidí.  

 
 

Viditelnost lze zvýšit vhodnou 

barvou oblečení a doplňky z 

fluorescenčních a reflexních 

materiálů, které zvyšují světelný 

kontrast vůči pozadí a prodlužují 

tak vzdálenost, na jakou může 

řidič chodce nebo cyklistu 

zaznamenat. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi. 
Vydal úřad městyse Bobrová 2017, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 

 


