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FreeRun 2017 

 

Milí sponzoři, 
sobotní charitativní akce FreeRun 2017, která se uskutečnila díky vaší podpoře, je úspěšně za námi. V nás všech stále zůstávají 
intenzivní pocity z akce, která proběhla přesně tak, jak jsme si vysnily. Vydařená akce, kde jsme si společně zasportovali, dobře 
najedli, pobavili a také pomohli dobré věci. 
Ukázalo se, že nespočet hodin práce za to opravdu stálo a musíme uznat, že to pro nás byla ojedinělá zkušenost a obrovský 
zážitek. 
Minulý rok po 1.ročníku FreeRun 2016 jsme si s FreeRun Teamem představovaly, jak by měl 2.ročník vypadat. Naším snem bylo 
zdvojnásobit účast, tím pádem i vybranou částku na pomoc potřebným. 
Tento rok jsme se rozhodly pomoci Dennímu stacionáři ROSA z Bystřice nad Pernštejnem. Sen se nám splnil a závodu se 
zúčastnilo 146 sportovců, čili trojnásobek počtu z minulého roku. Právě díky nim a dalším sponzorům se podařilo vybrat 
krásných 38.200 Kč, tato částka tak putuje přímo na pomoc klientům s mentálním a kombinovaným postižením. 
Více informací najdete na naší facebookové stránce @FreeRunPomahaviz. facebook.com/freerunpomaha. 
Vážíme si podpory vás všech a doufáme, že nám zachováte přízeň i v budoucnosti. 

Tímto bychom vám chtěly ještě jednou PODĚKOVAT za tuto ojedinělou akci, boží atmosféru ❤ a velkou pomoc na 
dobrou věc ! 
 
S pozdravem 
FreeRun Team 
 
Ráda bych se připojila a ohodnotila FreeRun 2017 z pohledu běžícího závodníka. Již minulý rok jsem měla tu čest zúčastnit se 
běhu, super akce, ale letošní ročník byl naprosto úžasný vyšlo snad úplně všechno počasí, organizace, atmosféra byla parádní.  
Domácí zmrzlina a další občerstvení bylo výborné opravdu jsem byla nadšená ze super odpoledne a možnosti přispět na dobrou 
věc a těším se na další ročník 2018.   V.B. 
 

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 

Policisté doporučují cyklistům – používejte cyklistickou přilbu 
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů bývá poranění hlavy 
 
KRAJ VYSOČINA – Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravují na nadcházející letní období celou 
řadu dopravně bezpečnostních akcí, v rámci nichž se zaměří také na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování 
všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Do některých akcí se zapojí také policisté z oddělení tisku a 
prevence, kteří budou cyklistům poskytovat rady týkající se zásad bezpečné jízdy na jízdním kole a povinné výbavy jízdního 
kola.  



Od začátku letošního roku do 31. května policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem 35 dopravních nehod s účastí cyklistů. 
Při těchto nehodách se dva cyklisté těžce zranili a 28 dalších utrpělo lehké zranění. Bez zranění vyvázlo z nehody pouze pět 
cyklistů.  Cyklisté letos zavinili celkem 21 dopravních nehod. Ve třech případech při šetření nehody policisté zjistili, že cyklista, 
který havaroval, je v podnapilém stavu. 
 

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2017 
(od 1. ledna do 31. května) 

 
celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno alkohol 

ÚO Pelhřimov 2 0 0 2 0 

ÚO Havlíčkův Brod 10 0 2 7 2 

ÚO Jihlava 4 0 1 4 0 

ÚO Třebíč 6 0 0 5 0 

ÚO Žďár nad Sázavou 13 0 0 10 2 

DO VelkýBeranov 0 0 0 0 0 

Celkem 35 0 2 28 4 

 
V současném teplém počasí vyjíždí na jízdním kole nebo motokole stále vyšší počet cyklistů. Často ale cyklisté zapomínají na 
svoji bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádného vybavení, zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami 
pro sebe, ale především pro ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy už bývá často velice obtížně 
dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat. 
Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě dopravní nehody dochází v naprosté 
většině případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na rozdíl od řidiče osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií 
vozidla ani žádným jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke své bezpečnosti, je jeho opatrnost, 
důsledné dodržování pravidel silničního provozu a vhodné oblečení.  
Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě 
pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila jejímu 
uživateli život. Je vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let.  
Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením a dobrým technickým stavem jízdního kola. Cyklisté si musí 
uvědomit, že je musí být v silničním provozu dobře vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu 
jízdních kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se často setkávají s jízdními koly, která nejsou 
vybavena odrazkami a v případě snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým 
zdravím. Při dopravních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté také setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem 
alkoholu. Ti si zřejmě neuvědomují, že cyklista je řidič nemotorového vozidla, které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi 
může být za tento přestupek uložena ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun. 
Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i 
ostatním účastníkům silničního provozu. Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla bezpečné jízdy. 

� Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo 
zastavit před možným nebezpečím.  

� Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby 
zranit.  

� Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým 
způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení 
paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.  

� Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům.  
� Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a 

dopravní značky. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.  
� Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům. Při jízdě si vždy chraňte hlavu cyklistickou 

přilbou.  
� Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.  
� Oblékejte si barevné, reflexní a světlo odrážející oblečení.  
� Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a 

momentálním podmínkám na silnici.  
� Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů stejně tak jako při řízení 

motorových vozidel.  
� Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny 

součásti, které umožňují bezpečnou jízdu. Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.  
� Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.  

 
Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?  
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy.  
Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku.  
Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, 
obrubník, patník…  
V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s 
rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.  
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence, mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčítel: 974 261 207, 
mobil: 725 375 094, e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz 

 
 



Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 
Začal kvést černý bez, proto následuje jeden ze zapomenutých receptů našich babiček, který využívá těchto květů k přípravě 
„kosmatice“: 
Kosmatice 
Natrháme laty květů černého bezu, necháme stopky asi 10 cm. Sbíráme těsně před plným rozkvětem, lehce omyjeme a 
necháme okapat. 
Přichystáme si těstíčko z 1 – 2 ušlehaných vajec, hladké mouky a trochy mléka. Umícháme hladké hustší těstíčko a přidáme 
špetku soli. 
Na větší pánvi rozpálíme sádlo, květy vezmeme za stopku, namáčíme v těstíčku a smažíme. Osmahnuté dáme na ubrousek 
okapat. Do hlubší misky si připravíme moučkový cukr se skořicí. Opět vezmeme za stopku a smáčíme v cukru. Stopku 
odstřihneme a podáváme třeba s bramborem. K tomu můžeme podávat salát z mladých pampelišek. 
 
A protože máme před sebou pouť a budeme chystat různé dobroty, bude se třeba někomu hodit tento recept: 
Šlehačkový dort 
Korpus: 4 žloutky, 4 lžíce cukru krupice, 4 lžíce horké vody, 3 lžíce polohrubé mouky, 2 lžíce kakaa, ¼ prášku do pečiva, sníh 
ze 4 bílků. 
Krém: ½ kostky másla, 2 dcl mléka, 1 čokoláda na vaření. 
Postup: Žloutky a cukr šleháme, přidáme horkou vodu. Opatrně přimícháme 3 lžíce polohrubé mouky, 2 lžíce kakaa, prášek do 
pečiva a sníh ze 4 bílků. Pečeme v menší dortové formě. 
Krém – máslo, mléko a čokoládu na vaření pomalu rozpustíme. Rozmixujeme a dáme přes noc vychladnout do lednice. Druhý 
den ušleháme jako šlehačku a namažeme na korpus. Dozdobíme bílou šlehačkou a strouhanou čokoládou. 
 

MUDr. Derner informuje: 
Ve dnech 27.6. – 7.7.2017 

nebudou  MUDr.Derner a MUDr. Dernerová ordinovat 
D O V O L E N Á  

Zástup zajištěn v Bystřici n.P.: 
MUDr. T. Pecinová a MUDr. M. Kroupová 

 
 

MUDr. Lukáš Koutný informuje: 
ve dnech 10-14.7.2017 nebude MUDr.Koutný Lukáš ordinovat z důvodu dovolené. 

V případě potřeby zastupuje MUDr.Koutný Jiří v ordinaci v Novém Městě na Moravě. 
 

Výdejna léků Bobrová informuje: 
Ve dnech od 10. 7. do 21. 7. 2017 bude uzavřena z důvodu dovolené. 

 
 
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude 
přerušena dodávka elektrické energie: 
Dne 11.07.2017 od 07:30 do 16:30 
Část obce Bobrová 
Vypnutá oblast: od d.č. 49   (pod spodním kostelem za silnicí)  směr most přes Bobrůvku, dále směr Dlouhé (včetně benzinové 
čerpací stanice a sousedního d.č.131)   - mimo areálu družstva napojeného z vlastní trafostanice. 
Děkujeme za pochopení! 

Informace pro občany 

• Městys Bobrová přijímá do 11. 8. 2017  objednávky na kominické služby, pana Limberga z Křižanova. 

• Upozornění na změnu úředních hodin matriky Městyse Bobrová. V době prázdnin (od 3. 7. 2017) bude provoz matriky 
omezen pouze na středu od 13.00 do 17.00. Ověřování podpisů, kopií, výpisů atd. bude možné pouze v úřední dny, 
což je pondělí a středa v jiné dny by Vám nemuselo být vyhověno. 

• V pátek 7. 7. 2017 bude úřad Městyse Bobrová uzavřen. 

• Žádáme občany, aby do 10. 7. 2017 nahlásili případné poruchy světel veřejného osvětlení a nefungující místní rozhlas 
k zajištění následných oprav. 

 
Pouťové výlety 
FC Bobrová srdečně zve všechny milovníky tance na pouťové výlety, které se budou konat na fotbalovém hřišti. V pátek 30. 
června 2017 hraje kapela HERRGOTT, v sobotu 1. července 2017 hrají PIKARDI. Vstupné obvyklé. V případě nepříznivého 
počasí se výlety přesouvají do sokolovny. 
 
Mše o pouti 
Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Bobrové v neděli 2. července 2017 se bude konat v 10,45 hodin.  
 
 



Opět děkujeme neznámému řidiči za opětovné poškození plochy budoucí kompostárny a ať se laskavě 
zamyslí nad svým jednáním jelikož poškozuje majetek Městyse Bobrová. Na opravu povrchu opět budeme 
muset vynaložit nemalé prostředky!!!!!!!!!!!! 

Oznámení o možnosti využití dotace 

Upozornění na možnost získat výhodnou koupi přístrojů na zahradu (viz. obrázek) za podpory kraje Vysočina. 

Dotaci může využít jak soukromá osoba, tak firmy a obce bez omezení! Pro více informací  odkaz na dotaci: 

http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/download.php?id=4147. V případě vašich dotazů prosím kontaktujte tel. 

732 332 609 nebo na prodejnu 734 254 855. 

 

 

Muzeum panenek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muzeum panenek bude v neděli 2. července 2017 otevřeno od 9 do 17 hodin. 

 
 
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 



 


