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Zápisky z kroniky místního občana 
I v dobách zlých si lidé dokázali zachovat smysl pro humor. Tentokrát z tatínkovy kroniky vypisuji několik anekdot, které si zapsal 
během 2. světové války.   Z.N.     
                                                                                                       
1. Jozífek se strýčkem Křópalem byli v krytu (před náletem). Po náletu povídá Jozífek strýčkovi: „Stréčku, je krev žlutá, nebo 
červená?“   
„Červená“ odpověděl stréček.  
„To su rád, že je červená, já sem myslel, že su raněnej.“ 
 
2.  Prasata si na dvoře povídají, proč asi nosí ten tlustej vepř rypák nahoru. Uslyšela to kráva a povídá: „On je načerno a cení se na 
15000,-.“ 
 
3.  Jak se časy mění:   
Zajíci mezi sebou: „Tamhle je myslivec, musíme utéct.“ 
           Jindy, v dobách zaječí tularémie, která je přenosná i na lidi:  
Myslivec k druhému: „Tamhle je zajíc, honem pojďme pryč.“ 
           1940-43 : 
Lidé s batohy jdoucí lesem od mlýna: „Rychle pryč, jde proti nám četník!“    
           1944-45 : 
Četník na patrole vidí proti sobě na kus cesty několik lidí s batohy a povídá si:  
                                      „Honem pryč, to jsou jistě partyzáni.“ 
 
4.    A: To mám starosti s těma osmi děckama 
       B: To já mám horší, našejch je deset 
       A: Copak je to proti tureckýmu sultánovi…ten jich měl přes tři sta 
       B: Chuděra sultánka, ta musela zkusit 
 
5.    Pocestný vidí, jak hospodář, který má na voze otýpku slámy, nemůže s jednou krávou vyjet do malého kopečka. Nabídl mu 
svou pomoc. Hospodář mu povídá, aby jen šel vedle krávy a brnkal jí prstem přes ucho. Pomohlo to. Pocestný se ptá, proč to. 
Hospodář: „Ona je doma zvyklá chodit s volem a ten ji brnká rohem do ucha..!   

 

Bezpečnost dětí je na prvním místě. Preventivní rady pro školáky na začátku školního roku 

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na všechny děti, aby byly obezřetné 

v situacích souvisejících ze začátkem školního roku. Začátek školního roku je každoročně významným obdobím pro 

všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku,  ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic znovu 

vracejí. 

Cesta do školy s sebou přináší i některá rizika, na která je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i 

nebezpečí, které hrozí dítěti v silničním provozu. S cílem předejít zbytečným nehodám, jejichž přímými aktéry jsou 

malí účastníci silničního provozu, je důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáků některá základní 

pravidla. 

 

Pokud svého potomka do školského zařízení dopravujete vozidlem, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména 

v případech vystupování a nastupování do vozidla. Je vhodné si vybrat takové místo, kde má dítě náležitý rozhled do 

komunikace a vyvarovat se místům, kdy dítě vystupuje směrem do vozovky. Pokud je to ovšem nezbytné, musíme 

dohlédnout na dítě, aby bezpečně tuto komunikaci přešlo. 

Na začátku školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, a také ostatní trasy, po 

kterých se bude dítě pohybovat, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení  

a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména: 

 

• aby dítě vždy použilo bezpečné místo k přecházení, tam kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený 

přechod pro chodce 



• před přecházením vozovky se vždy zastavilo, rozhlédlo na obě strany, raději vícekrát, rychle, ale nikoli zbrkle 

přešlo komunikaci 

• aby nikdy nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly 

• aby nikdy nevbíhalo na silnici 

• aby si nehrálo v blízkosti komunikace 

 

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu  

do školy a ze školy by dítě mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je vhodné používat reflexní nebo 

fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách, batůžcích či jiných místech na oděvu. Toto neplatí pouze 

pro děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu platí zásada „Vidět a být viděn“. 

Jednou z nejnebezpečnějších situací je jízda na tzv. autostop. Děti by neměly nastupovat  

do vozidla, aniž by znaly osádku, která je chce svézt. Měla by platit zásada, že dítě nebude zbytečně komunikovat 

s cizími lidmi. Rodiče by měli vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy 

nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby jim nabízeli něco velmi 

zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky.  

Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě 

nebezpečí utéct nebo volat o pomoc. 

FreeRun19 
Charitativního závodu FreeRun19, který se konal 8/6/2019, se zúčastnilo celkem 148 
závodníků (84 žen a 64 mužů) a podporovalo spousty dalších příznivců. Jako každý rok jsme 
byly připraveny kategorie chůze, běh a kolo. 
Tento rok byl závod věnován desetileté Nikolce, která se narodila s genetickým 
onemocněním, které ji v životě velice omezuje. Její nemoc - cystická fibróza je bohužel 
nevyléčitelná, více na facebooku FreeRun Helps. 
Během celého odpoledne proběhl i dobrovolný program pro ty, kteří podporovali a také pro 
závodníky, kteří již byli v cíli - tvorba vlastních plátěných tašek “I help”, malování na obličej, 
výroba barefoot bot, dětský závod FreeRuníček a také hra bingo. 
Občerstvení tento rok zajistili Mamas a Food&Stuff - burgry, cheesecaky, tartaletky, dýňová polévka, limonády, kávu a spousty 
dalších. 
A teď to nejdůležitější, díky vám všem, co jste se zúčastnili nebo podpořili, děkujeme moc. Podařilo se vybrat krásných 44 959 Kč. 
Nikolce se pořídí kompresorový inhalátor PARI BOY SX, cestovní inhalátor PARI EFLOW, 
které usnadní dýchání a kolo - jízda na kole Nikolku moc baví. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů.  
Levandule nejen hezky voní a dobře vypadá ve váze, ale je to hlavně léčivá rostlina. 
Pomáhá při bolestech hlavy, závratích, nespavosti a depresích. Levandulový olej nebo 
mast působí dobře na revmatické bolesti a na některé druhy ekzémů. Kytička sušené 
levandule v šatní skříni zažene moly.  
A jak si vyrobit levandulovou mast? Docela jednoduše. Na mírném ohni rozpustíme 
sádlo (můžeme použít i kokosové máslo) a vhodíme hrst květů levandule. Při pokojové 
teplotě necháme nejméně 24 hodin macerovat. Pak znovu opatrně rozpustíme, scedíme a 
přelijeme do uzavíratelné skleničky. Uchováváme v lednici. 
 

MUDr. Václav Derner oznamuje, že od 16.9. do 20. 9. 2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zastupuje 
MUDr. T. Pecinová v Bystřici n. P. 

 

Děti pozor! 
Místní knihovna v Bobrové připravila pro děti soutěž, jejíž název „Jsem Egypťan“ napovídá, o co asi půjde. 
Soutěž není jen o tom, co o Egyptu a Egypťanech víte, ale budete i kreslit, hrát egyptskou deskovou hru a 
luštit egyptské písmo. Samozřejmě soutěžící čeká malá odměna. Soutěžit můžete během září a října 2019 
v knihovně v půjčovních hodinách (čtvrtek 16,00 – 18,00 a sobota 14,00 – 16,00).  
Těším se na Vás! Egypťanka Hanka.  
 
 
Na přelomu září a října 2019 přijede do Bobrové kominík pan Limberg z Křižanova kdo z občanů má 
zájem o servisní prohlídku komína, ať se nahlásí na úřadu Městyse. Přesný termín prohlídek bude 
vyhlášen místním rozhlasem. 
 
 
 



 
Co se řeší na FB: ☺ ☺ ☺  
 

Silnice směr Zvole                                                                                                                      
S přípravou stavby se započalo v roce 2009,  „Územní rozhodnutí“ na stavbu  silnice II/388 Bobrová – Zvole bylo vydáno dne 
15.7.2013 pod spis. zn. OÚP/7574/2013/Ju. Investorem byl Kraj Vysočina, to znamená, že stavbu financoval kraj, dotaci z EU 
obdržel kraj, nikoliv obec, tak jak je to ostatně u všech státních silnic. Přípravou stavby se rozumí, že se také mimo jiného 
jednalo se všemi vlastníky přilehlých pozemků a ti odsouhlasili projekt a podle tohoto projektu se povolila a realizovala stavba. 
Městys Bobrová nabyl pozemek u bytového domu SBD Zelená hora až v roce 2016, to znamená, že stavba již 2 roky probíhala 
a v roce 2017 se  kolaudovala. Městys zde byl  stejný účastník jako všichni ostatní  majitelé přilehlých nemovitostí, přesto jsme 
mnohokráte stížnost na sjezd předávali na kraj, stavební firmě a firmě dozorující stavbu. Stavební dozor si na základě stížností 
vyžádal posouzení sjezdu s výsledkem, že sjezd – sklon – odpovídá normě. A opakovaně  připomínám, že se obec v době 
povolování stavby nemohla ke vjezdu vyjadřovat, protože ho nevlastnila. 
 
Dětské hřiště                                                                                                                                
Komentářů a názorů je mnoho ☺ chceme se podělit o jeden … až vám z tý nezajištěný stráně sletí dítě to bude teprve neštěstí…. 
nebo tak nějak. Chtěla bych k tomuto jen říci, že by to opravdu asi nebylo příjemné, ale to dítě „sletí“ osobě, která je s ním na tom 
hřišti  (viz. řád dětského hřiště), takže je to odpovědnost rodiče, komu dítě svěří, nebo jak si dítě hlídá.  
 
Odpady �                                                                                                                                               
Takže – odstraňování těchto skládek (poslední kachličková) také vyžádá finanční zatížení, obzvláště, když se to několikráte do 
roka opakuje. V některých obcích se opravdu platí za odpad jen 320 Kč, dokonce víme proč, protože občané velice poctivě třídí a 
za ten vytříděný odpad dostanou od různých organizací jako je Asecol nebo EKO-KOM,  tučné odměny, které jim pokryjí třeba i 
50% nákladů na likvidaci odpadu a obyvatelé se podělí o druhou část. Např. ve Žďáře nad Sázavou platí občan s trvalým pobytem 
580,- a s pobytem jinde (např. chatař) 760,-.Takže je to velice jednoduchá rovnice budeš třídit – zaplatíš méně, nebudeš třídit – 
doplatíš na to sám. Když už držím odpad v ruce, tak ho rovnou roztřídím, není to opravdu mnoho práce.  

Dále jsem v připomínkách četla něco o dotacích a soutěžení, opravdu jsem neslyšela, že by se poskytovala dotace na likvidaci 
odpadu – snad jen na nákup nádob, budování sběrných dvorů nebo kompostáren, ještě na likvidace starých ekologických zátěží - 
skládek, ale na likvidaci komunálního odpadu z domácností ne, proto prosím, kdo má nějakou konkrétní informaci, tak ji pošlete 
na úřad, budeme Vám vděčni.                                                                                                                             

Soutěžení v oblasti komunálních odpadů – uspořádáme výběrové řízení  na které si z důvodu složité administrace dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek sjednáme firmu (ceny se pohybují kolem 30 tisíc Kč), cena za uložení odpadu je dána zákonem, tak 
zde moc možností také není. Ekonomicky výhodnější je mít smlouvy na delší období, protože pokud bychom se svozovou firmou 
uzavírali roční smlouvy, tak tam jistě bude cena vyšší (firma musí řešit zaměstnance, vozidla,..) z důvodu nejistoty dalšího období. 
Potom je potřeba také vědět, zda má svozová firma vlastní skládku, třídící linku, spalovnu, kompostárnu atd.., nebo tyto služby 
nakupuje jinde. Nad odpadovým hospodářstvím bdí Státní inspekce ŽP, která nás občas navštěvuje a také sankcionuje za porušení 
předpisů a nařízení. Při poslední kontrole paní inspektorka nahlédla i do některých odpadních nádob a nebyla spokojena. Celá 
administrativa kolem odpadů je složitější  než se na první pohled zdá.    

Tak moc a moc děkujeme občanům, kteří poctivě třídí – vidět je to pouhým pohledem v úterý na jejich popelnice. Potěšující 
zpráva je, že odpad, který uloží občan byť do své popelnice, se v tomto okamžiku stává odpadem obecním a nic nebrání  tomu, 
nechat si občas nějakou popelnici vysypat do pytle a podívat se na obsah. Ale ani obec nemá zájem jít do nějakých vyhrocených 
situací, každý má právo na svobodu. Vyjadřování, jsme rádi za každý podnět, připomínku nebo námitku. Nakonec celý život je o 
dialogu, tak prosím choďte na zasedání zastupitelstva, ptejte se a budeme se snažit Vám odpovědět.   

MMMaaammmiiinnnkkkyyy   pppooozzzooorrr!!!   

V sobotu 28. září 2019 se koná v sokolovně Bobrová bazar oblečení.    

V sobotu 28. září 2019 od 10,00 do 11,00 hodin se bude v sokolovně, která se nachází vedle základní školy na Dolní 

Bobrové, vybírat dětské, dívčí, chlapecké, pánské a dámské oblečení, které budete chtít prodat. Oblečení označte 

cenovkou a svoji značkou (např. zkratka vašeho jména). 

Účtujeme poplatek 10% z ceny prodaného zboží! 

V sobotu 28. září 2019 od 14 do 15.30 hodin se bude konat prodej vybraného oblečení. 
Od 15.30 do 16.00 hodin si můžete vyzvednout neprodané zboží. 

Nabízíme maminkám možnost prodávat si své oblečení samy! 
(Nebudeme požadovat provizi 10 %) 

Kvůli omezenému prostoru prosíme maminky, aby si předem rezervovaly místo! 

Všechny srdečně zveme!                 Informace a rezervace na tel. čísle 608 830 489 ( Brožová Věra) 



Informace občanů

Oznamujeme občanům, že v kanceláři mě
placení daně z nemovitých věcí e-mailem“.
pracoviště Žďár nad Sázavou, zasílat informace o platbách dan
kteří tento tiskopis nevyplní  budou dále dostávat informace a složenky v

Katastrální úřad pro Vysočinu vyhlásil v
Bobrová a Dolní Bobrová a to v intravilánu  obce.
nemovitostí (uvnitř obce)  na povinnost podat v
z nemovitých věcí.   

Městys Bobrová nabízí občanům pomoc p
tiskopisy a také je na úřadu odevzdat. M

upozorňujeme občany na skutečnost, že Finan
z Katastrálního úřadu, tak nemá ani možnost zkontrolovat nový stav pozemk

údajů se předpokládá v průběhu měsíce zá
budete chtít zkonzultovat podklady pro  da

podání př

  

Nabízíme: st
spojovací materiál, lazury Remmers, palubky a další

 
 
 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do 

Vydal úřad městyse Bobrová 2019, www.mestysbobrova.cz

čanům k platbě daně z nemovitých věcí  v roce 2020

ři městyse je možné  vyzvednout tiskopis „Žádost ve v
mailem“. Po vyplnění všech údajů Vám bude Finanční ú

nad Sázavou, zasílat informace o platbách daně z nemovitých věcí elektronickou poštou. Ob
í tento tiskopis nevyplní  budou dále dostávat informace a složenky v papírové formě. 

inu vyhlásil v červnu 2019 platnost obnoveného katastrálního operátu v
intravilánu  obce. Z tohoto důvodu upozorňujeme vlastníky pozemk

 obce)  na povinnost podat v průběhu ledna 2020 – nejdéle do 31.01.2020 

m pomoc při zpracování těchto přiznání, v kanceláři úřadu je možné si vyzvednout 
adu odevzdat. Městys zajistí jejich doručení  na Finanční úřad Ž

nost, že Finanční úřad (odbor daně z nemovitých věcí) nemá dosud p
adu, tak nemá ani možnost zkontrolovat nový stav pozemků dle aktuální nové mapy. Aktualizace 

síce září a  dále také nejsou ještě známy nové sazby pro vym
budete chtít zkonzultovat podklady pro  daňové přiznání na FÚ sami, tak prosím vyčkejte na konec m

podání přiznání - jak jsme již uvedli - je do 31.1.2020. 

PRODEJNÍ SKLAD 

Otevírací doba: 
Po-Pá 8:00-14:00 

 
Nabízíme: střešní latě, řezivo, okapový systém, 

spojovací materiál, lazury Remmers, palubky a další 
 

ěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi.

www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz

roce 2020 

„Žádost ve věci zasílání údajů pro 
ční úřad pro Vysočinu, 

cí elektronickou poštou. Občané, 
ě.  

obnoveného katastrálního operátu v katastru  Horní 
ujeme vlastníky pozemků a 

nejdéle do 31.01.2020 -  přiznání k dani 

řadu je možné si vyzvednout 
řad Žďár nad Sázavou. Také 
ěcí) nemá dosud předány údaje 

 dle aktuální nové mapy. Aktualizace 
 známy nové sazby pro vyměření daně. Pokud si 

kejte na konec měsíce září, termín 

 

 

 

 

 

 

 

jakém jsme je obdrželi. 

va@razdva.cz 


