
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ 

KVĚTEN - ČERVEN  2018 

 

 

 

FreeRun18 
Přijďte si zaběhat, projet na kole nebo se jen projít na charitativní akci FreeRun18, která se uskuteční již potřetí, dne 23. 6 .2018 ve 
14.00 hodin. Délku trasy si může zvolit každý sám - 5, 10, 15 nebo 20 km. Startovné je 250 Kč, vyzvednutí startovního čísla je 
možné od 13.00 hodin, registrace je nutná předem na webových stránkách www.freerunpomaha.cz, počet závodníků je omezen. 
Více informací a průběh přípravy akce sledujte na facebookových stránkách FreeRun Helps. 
 
Letošní výdělek bude věnován 16ti letému Jardovi, který pochází ze sociálně slabé rodiny. Jára ukončuje 9.třídu a ze všeho nejvíce 
by se chtěl vyučit kuchařem a postavit se na vlastní nohy. V bytě s rodiči nemá žádné podmínky pro studium, zázemí materiální ani 
finanční - nemá ani svůj stůl, kam by si mohl dát věci a připravovat se do školy. Bez cizí pomoci je pro něj nemožné sehnat finance 
na základní pomůcky potřebné k vyučení. 
 
Minulý ročník charitativního běhu FreeRun17 byl nominován na Skutek roku 2017 v kraji Vysočina. Slavnostního vyhlášení ankety 
se konalo 4.6.2018 na zámku v Kamenici nad Lipou.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Policie České republiky informuje: 

Blíží se čas dovolených, buďme proto obezřetní 
 
KRAJ VYSOČINA – Měsíc červen je pro některé z nás dobou, kdy se začínáme připravovat na letní dovolené. I když hlavní nápor 
dovolených přichází až během července a srpna, kdy mají děti dvouměsíční prázdniny, mnoho lidí na dovolenou vyjíždí již nyní. 
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina proto apelují na všechny občany, aby dodržovali alespoň základní zásady 
prevence tak, aby jejich cesta na dovolenou proběhla bez problémů a zbytečných komplikací. 
 
V první řadě si před odjezdem musíme řádně zabezpečit svůj dům nebo byt. Není také vhodné sdělovat termín dovolené cizím 
lidem nebo se s tím dokonce chlubit na sociálních sítích. Zvláště riskantní je pak zveřejňovat termín dovolené například na 
Facebooku, kde má mnoho lidí zpřístupněno velké množství dat, které v kombinaci s informací o přesném termínu odjezdu na 
dovolenou výrazně zvýší riziko vloupání do bytu nebo rodinného domu. Pozornost je nutné věnovat také dětem, kterým by rodiče 
měly vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti a termín odjezdu na dovolenou nikde zveřejňovat nebo tyto informace komukoli 
bezdůvodně sdělovat. Po dobu nepřítomnosti v místě svého bydliště bychom si měli uschovat veškeré cennosti, jako jsou například 
šperky, finanční hotovost nebo doklady, a to do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku pevně zabudovaného ve zdi. 
Je také dobré požádat některého ze svých příbuzných nebo třeba dobrého souseda, aby nám v době naší nepřítomnosti pravidelně 
vybíral poštovní schránku. 
 
Před odjezdem je velmi důležité pečlivě zkontrolovat, zda jsou uzavřena a uzamčena všechna okna a dveře. V okolí 
rodinného domu je také dobré uschovat odložené věci, které by pachatel mohl využít při vloupání do nemovitosti. Jedná 
se například o žebříky, sekery, krumpáče, motyky a jiné nářadí. V domě nebo v bytě lze také vytvořit zdání, že je uvnitř 
někdo přítomen. Můžeme k tomuto využít elektronické spínací zařízení, které podle našeho nastavení například rozsvítí 
světla.  
 



Na cestu se musíme dobře připravit. Pokud se rozhodneme cestovat vlastním vozidlem, je velmi důležité si ho před cestou 
zkontrolovat. Jedná se především o brzdy, pneumatiky, osvětlení a chladící kapalinu v klimatizaci – pokud je jí automobil vybaven. 
Nejlépe je si vozidlo nechat zkontrolovat odborníky v autoservisu. Před odjezdem bychom si také měli důkladně prostudovat trasu, 
kterou pojedeme anebo prověřit místa, kde bude nutné mít dálniční známku nebo kde budeme muset platit mýtné. Pokud budeme 
cestovat do zahraničí, tak si musíme uvědomit, že v některých cizích zemích platí pro provoz na pozemních komunikacích jiná 
pravidla než je tomu u nás. Proto je dobré si ještě před samotnou cestou zjistit odlišnosti dopravních předpisů v zahraničí. 
Bezprostředně před odjezdem musí mít řidič dostatek spánku a musí být odpočatý. V neposlední řadě je důležité si dobře 
rozplánovat tankování pohonných hmot. Je lepší mít stále dostatek paliva, protože nás při cestě může překvapit celá řada 
nepředvídatelných situací. 
 
Při samotné jízdě je pak velmi důležité, aby řidič nepřeceňoval své vlastní síly, dodržoval pitný režim a dostatečný počet 
bezpečnostních přestávek. Riziko dopravní nehody totiž hrozí zejména při dlouhé jízdě v noci, pokud ostatní spolujedoucí spí. Na 
takovou situaci je nutné se předem připravit a při pociťování prvotních příznaků únavy na tuto situaci okamžitě reagovat a zastavit 
na prvním odpočívadle. Samozřejmostí pro každého řidiče je se při jízdě řídit dopravním značením a dbát pokynů policistů. 
 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
nprap. David Linhart 
Vrchní inspektor 
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475, e-mail: david.linhart@pcr.cz 

Jak ohlásit pálení klestí 

V jarních  měsících hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů nebo k dohašování špatně 

zabezpečených ohnišť. 

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů I přesto je u nás 

vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se rozhodne 

„vyčistit“ svou zahradu ohněm, může totiž  zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští 

přestupku dle zákona o požární ochraně, za který hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované 

spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě. 

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném 

prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Při plošném vypalování porostů se dopouští 

přestupku dle zákona o PO, za který hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále jsou povinni 

spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit podmínky pro tuto činnost, 

případně ji úplně zakázat. 

Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, 

zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.  

Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním 

místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší, proto prosíme, nahlašte Vaše pálení biologického odpadu 

nejlépe přes webové stránky hasičů na operační středisko!  

Hlášení pálení elektronicky: 

• Pálení lze nahlásit  elektronickým formulářem, který občané najdou na webových stránkách HZS kraje Vysočina – 

www.hasici-vysocina.cz. , nebo přímo na https://paleni.izscr.cz/ 

• Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze 

operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě. 

 

Hlášení pálení telefonem: 

• Pálení se hlásí na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina telefon 950 270 203. 

• Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná 

identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování 

probíhat, případě další údaje které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru. 

• Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci 

postiženým. 

 

A nezapomeňte:  

• pálení klestí není to samé jako plošné vypalování travnatých ploch, které je zakázáno. 

 

www.hasicibobrova.cz.   Pokorný Jan 

Pouťové výlety 
SDH zve všechny milovníky tance na pouťové výlety, které se budou konat na hasičském cvičišti u rybníka Kaňovce. V pátek 29. 6. 
2018 hraje kapela METAXA, v sobotu 30. 6. 2018 PIKARDI. Při nepříznivém počasí se výlety přesouvají do sokolovny. 



 
 
 
Mše o pouti 
Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Bobrové v neděli 1. 7. 2018 se bude konat v 10,45 a požehnání ve 14,30 hodin. 
 

Dovolené o prázdninách: 
 
MUDr. Zuzana Kozárová               12.- 13. 7. 2018 a 6.-10.8. 2018   Zastupující lékař MUDr. Pavel Hruška 
MUDr.. Václav  Derner                     2. -13. 7. 2018 
Výdejna léků Bobrová                    12. –20. 7. 2018 a 13.-17. 8. 2018 
 
 

Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 
Čočka trochu jinak – Dhal – červená čočka s dýní a mrkví 
Suroviny: červená čočka, kurkuma (sušená nebo strouhaný kořen), dýně (máslová nebo hokaido), cibule, kari pasta (pokud 
nemáte, stačí i obyčejné kari koření). 
Postup: Na tuku zpěníme cibuli a přidáme kurkumu, pak na kostky nakrájenou dýni a mrkev. Krátce orestujeme, zalijeme vodou a 
přidáme propláchnutou červenou čočku. Dusíme, dokud čočka nezměkne (červené stačí tak ½ hodiny), přidáme sůl a kari pastu 
podle chuti. Na závěr přidáme buď zakysanou smetanu, nebo kokosové mléko. 
 
 

Poděkování 

Při konferenci Odpady a obce v Hradci Králové byla vyhodnocena soutěž „O křišťálovou popelnici 2017“ a krásné třetí 
místo obhájilo město Ždírec nad Doubravou. V další nominaci za Kraj Vysočina byly obce Bobrová a Tři Studně. 
Soutěž vyhlašuje a vyhodnocuje EKO-KOM a.s. 

Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí odpad a není jim lhostejná ekologická a posléze i ekonomická zátěž pro 
nás a naše děti. 

Informace pro občany:  

Mapování   (intravilán)                                                                                                                                                               

V současné době se po obci pohybují pracovnice Katastrálního úřadu pro Vysočinu, pracoviště Žďár nad Sázavou a 

zaměřují body, které si občané v loňském roce také se zaměstnanci KÚ odsouhlasili. Toto mapování bylo zahájeno  

z podnětu Katastrálního úřadu a to z důvodu, že by měly být všechny parcely do roku 2019 v digitální podobě. Při 

šetření se hranice ve většině případů označovaly červenou barvou, zcela výjimečně kolíkem, případně pouze 

hřebíkem zatlučeným například v komunikaci. Pokud nedošlo k dohodě hranice mezi jednotlivými sousedy, byla 

hranice označena jako sporná a je třeba požádat  geodeta o vytyčení hranic, nechat zpracovat geometrický plán, 

podepsat souhlasné prohlášení a vše doručit na katastrální úřad. Pokud ani při vytyčení hranic nedošlo k dohodě, je 

potřeba hranice vyřešit soudní cestou.  

Při šetření hranic pozemků bylo zjištěno, že se na obecních pozemcích nachází různé stavby a skládky různých 

materiálů. Obec, jako vlastník pozemku, byla upozorněna na povinnost tyto stavby a skládky řešit – buď 

legalizovat, nebo odstranit. Dále na pozemcích s kulturou „lesní pozemek“ se nesmí nacházet žádné skládky, hrozí 

zde pokuta z inspektorátu životního prostředí. Žádáme občany, kteří mají takovéto skládky či stavby, aby  započali 

s jejich odstraňováním.  

Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách    (extravilán)                                                                                                 

Druhou  samostatnou akcí bylo vytyčení pozemků po pozemkových úpravách. Na Dolní Bobrové byly pozemky 

předány vlastníkům již před dvěma lety, na Horní Bobrové na podzim roku 2017. Vlastníkům byly na jejich žádost 

pozemky vytyčeny, hranice předány a označeny geodetickou značkou. Každý vlastník je povinen tyto značky 

zachovávat a pokud je z jakéhokoliv důvodu zničí, musí si být vědom toho, že je bude muset obnovit na své náklady. 

Pozemkové úpravy byly v obci zahájeny na žádost vlastníků pozemků a byly prováděny Státním pozemkovým úřadem 

Žďár nad Sázavou. Obec zde byla pouze  v roli  vlastníka, měla však povinnost součinnosti a musela poskytnout své 

pozemky k realizaci společných zařízení – což jsou např. cesty. SPÚ je také investorem opravy cesty  a budování 

protierozních mezí na Dolní Bobrové.  



Reakce čtenářky ZN 

Reaguji na článek z minulého čísla Zpravodaje: Zápisky z kroniky místního občana   

                                                                                    Doslovný přepis z kroniky bez oprav.  

Zpočátku jsem byla velice příjemně překvapená, že se našel někdo, kdo prezentuje kroniku mého otce, pana Miloše Kašpárka. Po přečtení 

úvodu jsem poněkud zpozorněla, protože paní pisatelka udělala ve svém úvodu dvě pravopisné chyby: události se udály, nikoli událi a věci se 

dotýkaly, ne dotýkali �  

Dala jsem si tu práci a pro jistotu zkonfrontovala její tzv. doslovný přepis bez oprav se skutečným zápisem v kronice a zjistila, že v přepise jsou 

na rozdíl od originálu jak pravopisné chyby, tak i špatně opsaná slova, která pak dávají jiný význam, vynechané hlásky i slabiky, některé věty 

zpřeházené a na konci je např. cena salámu uvedená 8,60 á kilo, zatímco v kronice je napsáno 86,-Kč á kilo, což je chyba dosti zásadní.  

Můj tatínek vždy dbal na správný pravopis, slovosled a vyjadřování, protože měl češtinu rád. Proto si myslím, že by bylo fér opsat jeho zápisky 

opravdu tak, jak byly napsány, a to i přesto, že některá slova se před necelými 100 lety psala jinak než dnes (např. sirup x syrub). 

Proto si dovoluji vypsat chyby v opise a připsat k nim to, co v kronice skutečně je, aby si čtenáři mohli udělat správný obraz: 

 

Opis: „Konec války je na  

obsoru“ 

Opis: „Němci desertují“ 

Opis: „ ..na Jižní Moravě nebo 

Meziříčí…“ 

Opis: „..slyšet, nebo psát…“ 

Opis: „…prapory na a ruské…“

  

 

- Originál: „Konec války je na  

obzoru“ 

- Originál: „ Němci desertérují“ 

- Originál: „..na Jižní Moravě 

nebo v Meziříčí…“ 

- Originál: „..slyšet, neb psát…“ 

- Originál: „..prapory naše a 

ruské…“ 

 

Opis: „…ave středu…“ 

Opis: „ Když ta postupovali 

Rusi…“ 

Opis: „…obsazení Č.zemí…“                              
Opis: „..děvčata nám tu nechali 

svoje adresy..“    

 

 

- Originál: „..a ve středu…“ 

- Originál: „ Když tam postoupili 

Rusi…“ 

- Originál: „..obsazení č. zemí…“ 

- Originál: „..děvčata nám tu 

nechala svoje adresy..“ 

Opis: „ Jinde, jako třeba na Slovácku byla chyba, že tam byla slivovice a 

víno…“                                                                                                                          

- Originál: „Jinde, jako třeba na Slovácku kde visely prapory, všechno 

vypálili…Na Slovácku byla chyba, že tam byla slivovice a víno.“ 

Dále paní pisatelka píše, že p. Kašpárek v září nastupuje na vojnu a píše další zápisky 26.12.1945. To také není úplně přesné, protože zápisky 

jsou už z 16.9. a z 27.9. 1945. V poslední části opisu je také dosti opisných chyb: 

Opis: „…organizace…“ 
Opis: „Zatím jsou 4 pol. strany. 

Lid.,Kom…“ 
-Originál:“…organisace…“ 

- Originál: „Zatím jsou 4 polit. 

strany: Lid., 
Opis: „..brambory obilí zůstaly 

na stejném.“ 

- Originál: „..obilí, brambory 

zůstaly na stejné výši.“ 

 

Opis: „..peníze…propadávaly…“ 

 

Opis: „Suroviny…stouply: 

maso...“ 

 

 

- Originál: „…peníze… 

propadly…“ 
- Originál: „Suroviny...stouply o: 

maso…“ 

 

 

 

Opis: „Salám nejlepší 8,60Kč á 

kilo.“ 
Opis: „…lepší lék než diprou…“ 
 

Opis: „..hlavně v chirurgii…“ 

 

 

- Originál: „Salám nejlepší 86,- 

Kč á kilo.“ 
- Originál: „….lepší lék než 

dipron…“ 

- Originál:“…hlavně chirurgi

Tímto se paní ZN a její rodině  omlouváme za vzniklé chyby a nepřesnosti v textu článku Zápisky z kroniky místního občana, který jsme 

otiskli v minulém  Zpravodaji 

 

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



 


