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Vážení spoluobčané, dovolte prosím, abychom Vám na konci roku 
poděkovali za Vaši celoroční práci. 
Děkujeme také našim myslivcům, hasičům a sportovcům za významnou 
činnost pro celou naši obec, díky patří i učitelkám a učitelům z mateřské 
i základní školy za péči o naše děti. Paní Janě Korábkové děkujeme za 
organizaci Tříkrálové sbírky a paní Marii Roháčkové za péči o všechny 
zapomenuté a ztracené panenky. Velmi děkujeme i maminkám, které 
pořádají bazárky. A velice si ceníme práce spolku FreeRun za 
organizování dobročinných akcí. 

 

Přejeme Vám všem klidné a radostné Vánoce a mnoho zdraví, 
štěstí a osobních i profesních úspěchů v nadcházejícím roce! 

 
 
 
 
KRAJ VYSOČINA: Policisté upozorňují řidiče, aby se soustředili v zimním období na jízdu 
v silničním provozu   
  
V zimních měsících řeší dopravní policisté napříč celým krajem velké množství dopravních nehod, které souvisí s jízdou po 
komunikaci, která je pokrytá souvislou vrstvou sněhu nebo v některých případech značně zledovatělá. Řidiči si totiž často 
neuvědomují, že vozidlo, které řídí, se v zimě na silnici chová zcela jinak, než v ostatních ročních obdobích. Právě toto je jeden 
z důvodů, proč k dopravním nehodám dochází. Samotný řidič někdy ani neví, jak se jeho vozidlo na takovém povrchu může 
zachovat (např. při prudkém brždění). Řidiči ve velkém množství případů nepřizpůsobí rychlost jízdy svým schopnostem, 
povětrnostním podmínkám, stavu a povaze vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou smyk, který nezvládnou a 
s vozidlem havarují. Styl jízdy se v zimním a letním období velmi liší. V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavostí pneumatik, 
s větším nebezpečím smyku a nezvládnutím vozidla. Je důležité mít na paměti, že povinnost, aby řidiči měli automobil vybavený 
zimními pneumatikami, vyplývá přímo ze zákona a není radno tuto skutečnost podceňovat, a to ani v případě, že vozovka zrovna 
pokrytá sněhem či námrazou není. 
 
Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou řidiči povinni mít vozidlo vybaveno zimními pneumatikami v době od 
1. listopadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze 
vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. 
Motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do tři a půl tuny musí mít na všech kolech zimní pneumatiky s hloubkou 
dezénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo s maximální hmotností převyšující tři a půl tuny musí mít zimní pneumatiky na všech 
kolech hnacích náprav a hloubka dezénu pneumatik musí být v tomto případě minimálně šest milimetrů. 
 
Řidiči si ale často neuvědomují, že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu v zimním období nestačí. V tomto období 
je velice nutné dbát dalších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si proto některé z nich připomenout. 
 

� Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčejte nebo nezrychlujte. Všechny tyto manévry 
zvyšují nebezpečí smyku vozidla 

 
� Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, že brzdná dráha vozidla se na zledovatělém nebo 

sněhem pokrytém povrchu prodlužuje 
 

� Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte plynule a 
nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně 

 
� Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu vyzkoušejte 

 
� Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Za jízdy musíte mít rozhled do všech směrů jízdy 

 
� Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní směsi do ostřikovačů. Své vozidlo mějte vždy 

v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte 
 
Na svých cestách buďte opatrní a za každých okolností dbejte zásad bezpečné jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko toho, že se 
stanete účastníky dopravní nehody a vrátíte se zpět do bezpečí vašeho domova. Raději zvolte pomalejší styl jízdy, ať už jedete 
kamkoliv. V některých případech se nevyplácí zbytečně chvátat.  



Před jízdou si musí řidič zajistit výhled z vozidla 

Dodržujte důležité zásady před odjezdem na zimní dovolenou 

 
KRAJ VYSOČINA - Zimní období je pro některé dobou, kdy se lidé začínají připravovat na dovolenou na horách nebo v jiných 
obdobných rezortech. Mnoho rodin se chystá strávit zimní měsíce a zejména dobu, ve které mají děti jarní prázdniny, na horách 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v této souvislosti apelují na všechny občany, aby 
dodržovali některá základní pravidla prevence tak, aby jejich cesta na dovolenou nenarušila její průběh a i návrat, aby proběhl bez 
zbytečných komplikací. Stačí dodržovat ta nejzákladnější pravidla.  

  Před odjezdem na dovolenou si náležitě zkontrolujte svůj byt nebo rodinný dům, zda je uzamčený. V dnešní době internetu není 
vhodné sdělovat termín odjezdu na dovolenou třeba i prostřednictvím sociálních sítí (tuto činnost uhlídat zejména u svých dětí). Po 
dobu nepřítomnosti v místě bydliště by si měli občané své doklady, peníze a cenné věci, zejména šperky, uschovat nejlépe do 
bezpečnostní schránky nebo do prostoru, kde tyto věci budou v bezpečí. 

Důležité je zkontrolovat pečlivě všechna okna, zda jsou zavřená. Není dobré mít po dobu nepřítomnosti v bytě na oknech zatažené 
závěsy nebo stažené rolety a žaluzie. V okolí, především rodinného domu, je vhodné uschovat žebříky a jiné nástroje, které by 
pachatel mohl použít při vloupání do domu. Klíče od bytu je možné svěřit spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude byt 

pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Před odjezdem na dovolenou lze v bytě vytvořit zdání, že je uvnitř někdo 
přítomen. K tomuto lze využít například nejrůznější elektronické spínací zařízení, které podle nastavení například rozsvítí světla. 
Lidé si mohou své cenné věci vyfotografovat, případně sepsat výrobní čísla přístrojů. Tyto informace při případném odcizení věcí 

výrazně pomohou policistům při pátrání. 
  

Na každou cestu na zimní dovolenou se velmi dobře připravte. Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat - jedná se zejména o 
plně funkční brzdy, pneumatiky s předepsanou hloubkou dezénu, a také osvětlení vozidla. Pro zimní pneumatiky je stanovena 
minimální předepsaná hloubka dezénu 4 milimetry. Pozornosti by neměla uniknout ani chladicí kapalina, u které hraje důležitou 
úlohu její množství a správný poměr naředění, který zabrání zamrznutí chladící soustavy. Zejména v zimním období je vhodné 
zkontrolovat dostatek množství kapaliny v odstřikovačích a také funkčnost stěračů. Nejlépe je nechat automobil zkontrolovat 
odborníky. Ve výbavě by v zimním období při cestě na dovolenou neměly chybět sněhové řetězy a každý řidič by si měl nanečisto 
vyzkoušet jejich nasazování. Každý by se také měl přesvědčit, zda typ a rozměr sněhových řetězů je určen pro rozměry kol, která 
má nasazena na vozidle. Řidiči by neměli zapomenout na to, že čím více se dezén pneumatiky blíží spodní hranici 4 milimetrů, tím 
více zimní pneumatika ztrácí na své účinnosti a přilnavosti k pozemní komunikaci. V žádném vozidle by pak neměla chybět povinná 
výbava a pro jistotu je vhodné přibalit i skládací lopatu a smetáček.  

Současná právní úprava dle zákona o provozu na pozemních komunikacích kromě jiného ukládá povinnost odstranit z vozidla 
námrazu nebo sníh a zajistit si tak dostatečný výhled. Znění příslušného ustanovení zní: „Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou 

nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu řidiče a dále nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který 

by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění této povinnosti může být udělena 
řidiči pokuta v příkazním řízení ve výši do 2 000 korun.  

Řidič by si měl před odjezdem důkladně prostudovat trasu a je důležité si dobře plánovat tankování pohonných hmot. Je lepší mít 
stále dostatek pohonných hmot, protože řidiče může při cestě překvapit množství nepředvídatelných situací (hodinové kolony na 
dálnici atd.). Během cesty je vhodné sledovat dopravní situaci na trase, kterou se chystáte cestovat. 

Každá jízda musí být i pro osádku vozidla bezpečná. Nejdůležitější je, aby řidič nepřeceňoval při řízení vozidla vlastní síly. Dále by 
řidič neměl vozidlo nákladem přetěžovat a myslet také na skutečnost, že se při přepravě většího množství zavazadel mění jízdní 
vlastnosti automobilu. Řidič musí mít z vozidla dobrý výhled. Zejména na palubní desce a krytu zavazadlové prostoru by neměly 
být odložené žádné věci, které by bránily ve výhledu z vozidla. Je nutné si také uvědomit, že každá volně odložená věc, která je 
přepravovaná v interiéru vozidla, může při případné dopravní nehodě jeho osádku zranit. Zvláště nebezpečné jsou předměty těžké, 
pevné nebo s ostrými hranami. Řidič se musí před každou jízdou cítit odpočatě, a nejezdit pod vlivem léků či být ovlivněn 
alkoholickými nápoji nebo omamnými a psychotropními látkami.   

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence 
nprap. Martin Hron, vrchní inspektor 
tel: 974 261 209, mobil: 725 103 451, e-mail: martin.hron@pcr.cz  

 
 
Mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla o Vánocích 
24. 12. 2018 v 22:30 hodin (půlnoční) 
25. 12. 2018 v 10:45 hodin 
26. 12. 2018 v 10:45 hodin 
  1.   1. 2019 v 10:45 hodin 
 



Betlémské světlo 

 V neděli 23.12. a v pondělí 24.12. 2018 bude  možnost donést si domů Betlémské světlo z kostela sv. 

Petra a Pavla na Horní Bobrové. Kostel bude otevřen v neděli od 12°° (po mši svaté) do 18°° a v pondělí na 

Štědrý den od  9°°  do  17°°.  

 
Tříkrálová sbírka 2018 
V sobotu 5. 1. 2019 k Vám opět zavítají malí koledníci, neboť bude probíhat tradiční „Tříkrálová sbírka“. 

Zdravotní středisko Bobrová 
MUDr. Kozárová oznamuje, že bude ordinace v Bobrové mezi svátky otevřena pro akutní případy ve čtvrtek 27. prosince od 9 do 
12 hodin, v pátek 28. prosince od 12.30 do 15.00 a v pondělí 31. 12. 2018 bude ordinace uzavřena. 

MUDr. Derner oznamuje, že ordinace v Bobrové bude otevřena mezi svátky ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 12:30 do 15:30, pátek 28. 
12. 2018 a pondělí  31. 12. 2018 pouze ordinace v Bystřici n. P. v dopoledních hodinách. 

Výdejna léků Bobrová bude mezi svátky uzavřena. Otevřena bude až od čtvrtka 3. 1. 2019. 

Provozní doba místních obchodů v době vánočních svátků 
               Jednota na Dolní Bobrové           Jednota na Horní Bobrové               Smíšené zboží R. Štohandlová 
Po 24.  12. – 7:00 – 10:00  7:00 – 10:00                 7:00 – 10:00 
Út 25. 12. -   zavřeno  zavřeno                    zavřeno 
St 26. 12. –  zavřeno  zavřeno                  zavřeno 
Čt 27. 12. – 6:30 – 12:30  6:30 – 12:30    6:30 – 16:30 
Pá 28. 12. – 6:30 – 16:00  6:30 – 14:30    6:30 – 16:30 
So  29. 12. – 6:30 -    9:30  7:00 – 10:00    6:30 – 11:00 
Ne 30. 12.  –zavřeno   zavřeno     8:00 -    9:30 
Po 31. 12. -  7:00 – 11:00                      7:00 – 11:00                                                  6:30 – 11:00 
Út             1. 1.  – zavřeno                              zavřeno                                                         zavřeno 
 
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů 
Vánoční čas nás opět vítá pečením cukroví a perníčků, dovolte proto několik receptů na vánoční dobroty. Jsou to recepty velmi 
staré, jaké se učily vařit a péct dívky na škole pro hospodyňky. 
Ořechové štangličky 
28 dkg cukru, 14 dkg oříšků strouhaných, 6 dkg hladké mouky a 1 vejce, zpracuj na vále v těsto, pak dělej štangličky a než se dají 
péci, potři je ledem, který se udělá z bílků a dle potřeby cukru. 
Škvarkové cukroví 
Na vále zpracuje se 30 dkg hladké mouky, 15 dkg mletých škvarků, 5 dkg másla, 2 žloutky, 10 dkg cukru, na špičku nože 
pečivového prášku a trochu citronové kůry, vyválíme na stéblo silný plát a vykrajujeme kolečka, upečené spojíme krémem, 
polijeme kakaovou polevou a doprostřed dáme oříšek. 
A na závěr něco zdravějšího: 
Jáhlové karbanátky 
Jáhly (40 dkg) 3krát spaříme, uvaříme ve slané vodě tak, aby voda vyvřela, a pomeleme. Smícháme se 40 dkg vařených pomletých 
brambor, přidáme 4 žloutky, usmaženou cibuli, sníh ze 4 bílků a dle potřeby mleté housky a osolíme. Pak rozpracujeme v těsto, 
obalíme ve vejci, housce a na sádle smažíme.  
 
Informace úřadu 

Otevírací doba úřadu Městyse 

Čtvrtek  27. 12. 2018    7.00 – 12.00                     
Pátek    28. 12. 2018    7.00 – 12.00                     
Pondělí 31. 12. 2018, úterý 1. 1. 2019 – zavřeno  
Naléhavé případy volejte číslo 776 469 906 (starostka) a nebo 776 773 347 (místostarosta) 
 

Pečovatelská služba Městyse Bobrová bude od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2018 uzavřena. 

Muzeum panenek Bobrová oznamuje, že bude ve středu 26. 12. 2018 otevřeno od 14.00 do 17.00. 

Vývoz odpadů během svátků bude nezměněn tj. ve středu 26. 12. 2018 budou popelnice vyvezeny. 

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…).  



Plesová sezóna 2019 

19. 1. 2019 – myslivecký ples k poslechu  hraje skupina Marco Polo  
  9. 2. 2019 -  hasičský ples k poslechu hraje skupina 4Sýkorky 
16. 2. 2019 – maškarní ples – TJ sokol Bobrová- k poslechu hraje skupina Marco Polo 
 

Základní škola Bobrová a farnost Bobrová 
vás srdečně zvou na 

 

 

      VÁNOČNÍ   KONCERT 

mladých zpěváků a hudebníků 

Sobota  29. prosince 2018           17.00 hodin                      v hudebně ZŠ 

Přijďte si poslechnout koledy, vánoční písně, klavír, flétnu, housle, akordeon a můžete si s námi i zazpívat. 

A na závěr… 
Od středy 19. 12. 2018 můžete na Úřadu městyse Bobrová vidět velký papírový betlém, který vytvořili žáci 6. třídy pod vedením 
paní učitelky Z. Tomkové. 
 
DOBROČINNÁ SBÍRKA DARUJTE ÚSMĚV 

Kalendářní rok 2018 je téměř u konce a to znamená nespočet příležitostí pro dobré skutky. V tomto období 
lidé rádi pomáhají - ať už příspěvkem na sbírku v kostele, 
zasláním dárků dětem do dětských domovů nebo pomoci 
lokálním jedincům. Charitativní spolek FreeRunHelps, který 
vedou děvčata z Bobrové, se také rozhodl pomoci. 

Většina lidí se tradičně sejde na rozsvěcování vánočních 
stromečků, které jsou v čase vánočním dominantou většiny 
náměstí – měst, obcí, vesniček…. Spolek chtěl dopřát tuto 
událost i těm, kteří se již na svá náměstí nedostanou a proto 
uspořádal dobročinnou sbírku “DARUJTE ÚSMĚV” na 
venkovní osvětlení vánočního stromečku v areálu Charitního 
domova Moravec, na který klienti uvidí ze svých pokojů a tím 
tak vykouzlí úsměv klientům moraveckého domova. 
Kampaň byla ukončena 10. 12. 2018 a z potřebných 16 500 
Kč se díky všem skvělým lidem podařilo vybrat 
neuvěřitelných 41 183 Kč! Klienti Charitního domova Moravec 
tak dostanou rovnou 2 velké dárky – krásný vánoční 
stromeček, ale i příspěvek na ohradu pro ovečky, které byly 

jejich druhým přáním. 
Do kampaně se zapojila spousta dobrých lidí, místní podniky a obce - proto by spolek FreeRunHelps moc 
rád od srdce PODĚKOVAL všem, kteří byli součástí. Tato událost opět dokazuje, že SPOLEČNĚ 
DOKÁŽEME VÍC. 
Pojďme se společně sejít při rozsvícení tohoto vánočního stromku 4. adventní neděli 23. 12. 2018 v 
16:30 na Moravci.          Klidné a pohodové vánoční svátky všem 
 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi. Vydal úřad 
městyse Bobrová 2018, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 



PŘIHLÁŠKA DO TJ Sokol Bobrová z.s. 
 

Osobní údaje: 
 

Příjmení:  

 
 

Jméno:  

 
 

Rodné číslo:           

 

Bydliště: 
 

 

 

 Ulice/čp. : 
Obec: 
Region: PSČ :      

 

Kontakty: 

Telefon: +420          

Email:  

 

 

Žádám tímto o členství v organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Bobrová z.s. 
 

Druh členství – role člena  /možnost zakroužkujte/: 

 

a) Aktivní sportovec – soutěže, aktivní sportovec 

( organizované soutěže-utkání, organizovaná činnost v odborech, cvičení pod hlavičkou TJ ) 

 

b) Člen (ostatní) – rozhodčí, pořadatel, trenér, podporovatel-neaktivní člen 

 

 

V  ………………………………….  dne ………………….. 

 

       

Podpis (u nezletilých jméno a podpis zákonného zástupce) 

 

      ……………………………………………………………… 

 

 

------------- doplňující informace ------------------------------ zde odstřihněte ---------------------------------------------- 

 

Bobrová je obcí bohaté sportovní historie pod křídly Tělocvičné, potažmo Tělovýchovné jednoty se silnou 

členskou základnou. Poslední období však přineslo útlum řady aktivit (cvičení pro děti, ženy – cvičení s hudbou, 

aerobik, volejbal, hokej apod.), ztrátu přehledu dlouholetých členů o dění v našem sdružení a oslabení role TJ. 

Je třeba reagovat na tento stav i na změny ve struktuře řízení a podpory sportu ve státě. Je nutné obnovit strukturu 

TJ, zrevidovat členskou základnu a zapracovat na využití příslušných rozvojových programů. Prvním krokem, který 

již proběhl, byla změna právní formy jednoty, nyní TJ Sokol Bobrová, zájmový spolek. Druhým krokem by měla být 

aktualizace a rozšíření členské základny.  Počet členů organizace značně ovlivňuje výši finanční podpory pro TJ.  

Obracíme se  proto tímto na širokou veřejnost s nabídkou členství v naší TJ. Rádi uvítáme každého, komu jsou 

sport a tělovýchova blízké. Také se obracíme  na bývalé  aktivní sportovce, kteří jsou stále našimi členy, zda chtějí v 

členství pokračovat - ať již jako činovník nebo pouze jako sympatizant a podporovatel, což je také možné. 

 

Tuto přihlášku (formulář) je možné kopírovat pro další zájemce. 

 
Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte na Úřadu městyse Bobrová (V. Brožová) nebo v Základní škole 
Bobrová (T. Šindler). 



 

 

 

 


