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Vážení spoluobčané, 

 omlouváme se za delší prodlení ve vydání Zpravodaje. Příčinu jste jistě všichni zaznamenali a nemá cenu se pitvat 
v tom, kdo to zavinil. Pravdou je, že jsme všichni byli vhozeni do pandemie bez varování, ochranných pomůcek, 
metodiky, ze dne na den, aniž bychom tušili co to COVID 19 je a kde se skutečně vzal.  Média přinášela téměř jen 
informace o koronaviru  a my všichni jsme byli ve vleku strachu a hysterie. Omlouváme se také za vydávání různých 
zákazů a příkazů, ale informací z vlády bylo tolik, že než jsme je stihli přečíst a zpracovat, tak platilo něco jiného, 
časová prodleva mezi nařízeními byla  v řádu hodin. Jsme moc rádi, že jsme to všichni celkem dobře zvládli. 

Jen bych se ještě chtěla vrátit na začátek, kdy bylo nařízeno nosit ochranu obličeje a dezinfikovat si ruce. V této době 
opravdu nic nebylo,  první dezinfekci jsme sehnali za 700 Kč za litr  (přebytek po biatlonu),  proto jsme rozdávali 
pouze 1 dcl na občana, první roušky, co jsme měli,  se začali šít u nás, v Bobrové. Šilo se z toho, co jste přinesli a šili 
téměř všichni, kdo měl doma šicí stroj. Kdo nemohl šít, tak nabízel pomoc se stříháním a žehlením, nebo přinesl 
buchty, čokoládu, ale i peníze.  Opravdu se ukázalo, že když je nouze, tak si dokážeme pomoci a nejsme lhostejní. 
Pomoc nabídli i studenti, maminky na mateřské ale i ty, které musely po uzavření školy zůstat doma s dětmi. Rozlila 
se zde taková vlna solidarity, ochoty, dobroty a nenávratně smetla i některá drobná nedorozumění .  

Jménem celého zastupitelstva chci poděkovat opravdu Vám všem našim občanům za zvládnutí první vlny pandemie, 
která byla pro nás všechny psychicky těžká. Senioři nad 65 let museli zůstat doma v izolaci od svých blízkých, děti 
zůstali  doma ze školy, s dětmi museli zůstat jejich rodiče, uzavřely se provozovny, mateřská škola a restaurace.  

 Nyní se pomalu budeme vracet do běžného života. Nezapomínejme prosím na varování, že se může přijít další 
podzimní vlna, roušky a dezinfekci by bylo dobré mít v zásobě.  

Tak na závěr ještě jednou Vám všem veliké díky  -  Zdeňka Smažilová. 

 
Zápisky z kroniky místního občana 
 
Pokračuji ve vypisování úryvků z tatínkovy kroniky. Blíží se konec 2. svět. války a dolnobobrovský kostel je použit jako skladiště 
střeliva! Tatínek píše, že fronta nás obchází a „Dej Bůh, aby nás minula“. Stejně tak můžeme doufat i my, že nás současný 
koronavirus obejde.  Z.N.                                                             
 
24. února 1945 
       Začátkem února se k nám začali stěhovat němečtí vojáci. Jsou v měšťance, v obecné škole, po hospodách, na faře a 
důstojníci po soukromých bytech. Minulý týden udělali z dolnobobrovského kostela skladiště střeliva. Je jich tu asi kolem dvou set. 
První část přišla ze Slovenska, druhá ze Slezska.  
Rusi provalili východní frontu a blíží se k Berlínu. Fronty vypadají asi takto: V Maďarsku to stojí u Blatenského jezera po Budapešť, 
která je rozbořena. V Itálii žádné pokroky Anglo-Američanů. Jsou kousek za Římem. 
Na východě je vražen klín do Německa, na hrotu v šíři asi 100 km. Fronta je asi na 100 km od Ostravy, 80-100 km od Náchoda a 
asi 140 km od Berlína. Zatím nás obchází. Dej Bůh, aby nás minula.  
Na jižní Moravě jsou už vystěhovalci z Maďarska. Českomoravská vysočina je naplněna německým vojskem. Partyzáni 
(parašutisti) se odmlčeli. Hlavní silnice se barikádují. Kolem Bečvy, na Hané i u Hodonína jsou dělány zákopy. Rusi jsou očekáváni 
z východu, ale možná, že přijdou ze západu, což by pro nás bylo snad nejlepší.  
       Únor je ve znamení tání. Zima ustupuje jaru – na saních ani krok. 
 
25. února 1945 
        Stále zpíváme na faře. Nacvičujeme velikonoční mši. Přibrali jsme děvčata. Budu zpívat evangelistu. Od ledna se učím rusky. 
 
 
 



Základní škola v Bobrové informuje: 
Návrat do školních lavic 
Podle vládního harmonogramu by mělo 25. května 2020 dojít k dobrovolnému "návratu" žáků 1. stupně do škol. V 
naší škole tento "návrat" bude mít následující podobu: 

 vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den  (zahájeny budou 25.5.2020 v 7.15)  
 cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků  (bez hodin tělesné výchovy)  
 cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků - tuto část bude zajišťovat školní družina (je 

určena pro přihlášené děti, pokud však nebudou chtít do školní družiny po znovuotevření školy docházet, je 
důležité to oznámit zároveň s oznámením návratu dítěte do školy)  

 podle počtu účastníků budou vytvořeny stálé skupiny (jedna skupina může mít maximálně 15 žáků)  
 pro děti přihlášené do školní jídelny budou zajištěny obědy - nebudete-li mít o obědy zájem, je nutné odběr 

obědů odhlásit na telefonním čísle 566 673 958 
Další informace budou rodičům přihlášených dětí oznámeny po vytvoření skupin  (po 19.5.) 

 
Dle vyjádření MŠMT je povinností zákonných zástupců vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020  
 (e-mailem třídním učitelkám). Dále je povinností zákonných zástupců podepsat čestné prohlášení (najdete na 
stránkách školy), které žáci odevzdají první den příchodu do školy.  
Dále MŠMT upozorňuje, že každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 
Devátý ročník 
V minulých dnech rozhodlo MŠMT o otevření školy pro žáky 9. ročníku, termín "otevření " byl stanoven na 11.5.2020. 
Nemá se jednat o pravidelnou docházku do školy, ale o konzultace a přípravu na přijímací zkoušky. V naší škole toto 
"znovuotevření" bude mít následující podobu: 

 konzultace se budou konat v pondělí a ve středu (první setkání proběhne 11.5.2020 v 7.15)  
 konzultace bude mít podobu dvouhodinovky českého jazyka a matematiky (celkem tedy děti stráví ve škole 

čtyři vyučovací hodiny) 
 podle počtu účastníků budou vytvořeny stálé skupiny (jedna skupina může mít maximálně 15 žáků)  

Dle vyjádření MŠMT je povinností zákonných zástupců vyjádřit zájem o docházku do školy do 7.5.2020  
(e-mailem či SMS na číslo 775 056 673). Dále je povinností zákonných zástupců podepsat čestné prohlášení, 
které žáci odevzdají první den příchodu do školy.  
Dále MŠMT upozorňuje, že každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 
 
Informace občanům: 
 

 V minulém zpravodaji došlo k tiskové chybě a nebyla uvedena cena paušálu za stočné na osobu na rok 2020 (týká 

se pouze domácností se dvěma zdroji vody). Cena za osobu je 1 170,- (od ledna 2020 byla částka stanovena 1230 

od 1. 5. 2020 došlo ke snížení DPH a částka se snížila na 1 170,-). 

 

 Na úřadu Městyse je možné zakoupit knihu Zahraniční armáda 1939-1945 autor Jiří Plachý cena 300,- Kč. 

 

 Po ukončení nouzového stavu 17. 5. 2020 (tento datum se může podle situace šíření COVID-19 změnit) žádáme 

občany o uhrazení pohledávek vůči úřadu Městyse, týká se poplatku za odpady, psi, vodné, stočné …. 

 
 Předběžný termín zahájení provozu Mateřské školy v Bobrové je prozatím stanoven na pondělí 25. 5. 2020. Vzhledem 

k právě probíhající rekonstrukci a výměně radiátorů nelze prozatím stanovit přesné datum zahájení. Sledujte prosím 

informace na www.skolka.mestysbobrova.cz     

 

 Knihovna v Bobrové oznamuje, že z důvodu výměny radiátorů bude uzavřena pravděpodobně do 20. května 2020 
 

Na základě četných stížností občanů si dovoluji upozornit majitele psů  na zamezení potulování 
jejich psů po obci. Obecní vyhláška č.1/2008 zakazuje volné pobíhání psů na veřejně přístupných místech. 
Psi se mohou pohybovat pouze na vodítku, označeni kontrolní známkou a dle potřeby i náhubkem.  Psi 
nesmí znečišťovat veřejné prostranství, chodníky, veřejnou zeleň apod..  

Případné znečištění je majitel psa povinen neprodleně odstranit. Proto  ještě jednou upozorňuji na  
povinnost odstraňovat psí exkrementy. Po zimě a po posečení trávy se ukázalo, že máme  na Horní i na 



Dolní Bobrové mnoho bolavých míst. Bohužel se kritika sveze i na ty zodpovědné, kteří nemají problém 
s úklidem, těmto děkuji.  

 Ostatní se prosím zamyslete  a buďte ohleduplní k  ostatním, kteří mají obavu o své zdraví a zdraví 
svých dětí a neradi si přináší domů nějaký nechtěný psí dárek. Pobyt v prostorách parků má přinášet pocit 
odpočinku a ne pohyb po zaminovaném poli.  

Děkuji za pochopení, Zdeňka Smažilová 

 
 

Zásady bezpečné jízdy jsou na motorce nejdůležitější 
Motocyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu 
 
KRAJ VYSOČINA – Letošní motorkářská sezóna je teprve na svém začátku, přesto policisté v Kraji Vysočina vyšetřovali od 
začátku roku do 12. dubna celkem čtrnáct dopravních nehod, při kterých měli účast motocyklisté. Jeden motocyklista zemřel a 
třináct motocyklistů utrpělo při nehodě lehké zranění. V jednom případě došlo ke zranění spolujezdce na motocyklu.  
Tragická nehoda motocyklisty se stala v neděli 29. března. Policisté na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina přijali deset minut před patnáctou hodinou oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici II/392 u 
obce Petráveč na Žďársku. Havaroval zde šestapadesátiletý motocyklista, který zřejmě ve vyšší rychlosti nezvládl řízení motocykl a 
havaroval mimo vozovku. Při nehodě se těžce zranil a vážným poraněním na místě podlehl. Další okolnosti tragické dopravní 
nehody jsou předmětem šetření ze strany policistů dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou. 
 
Přicházející krásné jarní počasí láká motocyklisty k prvním výletům, a proto je na místě zopakovat si několik rad a doporučení.  
Motocyklista je přímým a plnohodnotným účastníkem silničního provozu. Každoročně jsou motocyklisté a jejich spolujezdci 
zapojeni do neúměrně vysokého procenta smrtelných či vážných dopravních nehod. Každý motocyklista musí dbát na řádné 
dodržování bezpečnostních předpisů, dodržovat předepsanou rychlost jízdy, způsob a styl jízdy. Styl jízdy motocyklista 
přizpůsobuje nejrůznějším podmínkám na silnicích (déšť, štěrk, zatáčky, horizonty či klesání v komunikaci). 
Policisté v Kraji Vysočina vyšetřovali v průběhu loňského roku 124 dopravních nehod, při nichž měli účast motorkáři – v 81 
případech motocyklista dopravní nehodu zavinil. Při těchto nehodách sedm motocyklistů zemřelo, 19 jich utrpělo těžké zranění a 84 
jich bylo zraněno lehce. Pouze 14 motocyklistů vyvázlo z nehody bez zranění. Ve dvou případech policisté při šetření dopravní 
nehody zjistili, že motorkář požil před jízdou alkoholický nápoj. V jednom případě motocyklista po nehodě odmítl podrobit se 
dechové zkoušce.  Při loňských dopravních nehodách motocyklistů byl na motocyklu v 16 případech spolujezdec – tři byli těžce 
zraněni, 11 se zranilo lehce a pouze dva vyvázli bez zranění. 

 Přehnaně defenzivní jízda může ublížit stejně jako agresivní jízda. Ohleduplnost a tolerance vůči ostatním účastníkům 
silničního provozu je zásadou bezpečné jízdy. Jezdec na motorce je mnohem zranitelnější než řidič vozidla. Problémům je 
zapotřebí předcházet, než je následně řešit v krizové situaci zbrkle. 

 
 Pro jízdu na motocyklu je vhodné zvážit dobu a aktuální podmínky pro svezení. Jízdu je zapotřebí přizpůsobit aktuálním 

povětrnostním podmínkám, aby se každý cítil bezpečně. Prochladnutí organismu vede ke ztrátě citu při řízení. Proto je 
důležité sledovat předpověď počasí a podle toho se zařídit, zda vyjet či vyjížďku raději odložit. 

 
 Uvolněnost a pohoda při jízdě jsou dalším důležitým faktorem. Nervozita, stres, únava nebo prosté podráždění vyvolávají 

agresivní reakce, které na motocyklu nejsou zrovna vhodné. Na jízdu je potřeba se soustředit. Alkohol a jiné návykové 
látky výrazně ovlivňují koncentraci pozornosti k řízení motocyklu a při řízení motorových vozidel jsou všeobecně 
zakázané. 

 
 Před každou jízdou je důležité vizuálně zkontrolovat technický stav motocyklu, tlak v pneumatikách a jejich stav, těsnost 

motoru a tlumičů. Brzdy a jejich funkčnost by se měly kontrolovat častěji. Na silnice není dobré vyjet s tím pocitem, že 
svému stroji tak úplně nevěříte. První kilometry po zimních měsících je vhodné uzpůsobit v klidném tempu. 

 
 Podmínkou jízdy na motocyklu je použití přilby, vhodného oblečení, pevné obuvi a rukavic. Kožené oblečení je pevnější a 

bezpečnější. Ochrana zad v podobě páteřového chrániče by měla být samozřejmostí. Oblečení s reflexními prvky zvyšuje 
vlastní viditelnost. V nutném případě postačí i obyčejné reflexní motorkářské kšandy. „Vidět a být viděn“ je nejdůležitější 
zásada účastníků silničního provozu.  

 
 Při jízdě na motocyklu je povinnost užít motorkářskou přilbu. Při výběru motorkářské přilby je doporučeno dbát na to, aby 

měla evropskou homologaci. Rukavice mají pro motorkáře velký význam. Existuje četný výběr rukavic. Především se lpí 
na nepromokavost, také by měly větrat, aby se ruka nepotila a neklouzala. 

 
 Neméně důležité je použití motorkářské obuvi. Boty musí být pevné, velikost přinejmenším nad kotníky. Je vhodné dbát 

na velikost. Nohou se ovládá množství jemných funkcí motocyklu, proto by neměla noha v botě „plavat“. Řidič musí mít cit 
v nártu i chodidle. 

 
Hlavním cílem prevence je, aby se každý účastník silničního provozu vždy vrátil bezpečně ze svých cest.     
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence 
nprap. Bc. Martin Hron, vrchní inspektor 
tel: 974 261 209, mobil: 725 103 451, e-mail: martin.hron@pcr.cz 



Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů.  
Díky omezením kvůli koronaviru jsme nuceni více vařit. Pokud navíc máte doma děti v pubertě, tak z vaření se stává práce na plný 
úvazek. Proto tentokrát nabízím dva rychlé a také zdravé recepty „z hrníčku“. 
 
Borůvkové mlsání z hrníčku 
Na 1 porci potřebujeme: 
2 lžíce ovesných vloček, ½ lžičky prášku do pečiva, 1 vejce, 4 lžíce vody, ½ rozmačkaného banánu, 2 lžíce borůvek (lze použít jiné 
ovoce), 1 lžíce čekankového, javorového nebo jiného sirupu či medu,  skořice 
Postup: V misce rozmícháme vejce, přidáme vločky, kypřící prášek a vodu. Vmícháme rozmačkaný banán a borůvky. Směs 
přelijeme do hrnku (hrnek můžeme vymazat máslem) a dáme do mikrovlnné trouby na nejvyšší výkon po dobu asi 2 minut (záleží 
na výkonu mikrovlnky). Vyklopíme na talíř, posypeme skořicí, můžeme zakápnout medem. 
 
Rychlý zdravější hrníčkový knedlík k omáčkám 
Na 2 porce potřebujeme: 
2 vajíčka,1 celozrnnou housku nebo plátek chleba, ½ hrníčku mléka, 6 lžic špaldové mouky, sůl 
olej nebo máslo na vymazání hrnečků  
Postup: Housku nebo chleba nakrájíme na kostičky a rozmočíme v mléce. Přidáme vše ostatní, zamícháme a rozdělíme do dvou 
vymazaných hrnečků. Dáme do mikrovlnky na 700 W asi na 2 – 3 minuty. Pak vyklopíme, nakrájíme na kolečka a podáváme. 

 

 

 

 

 
 
 

                          PRODEJNÍ SKLAD 
                            Otevírací doba: 
                           Po-Pá 8:00-14:00 
                             So 7:30 – 11:00 
           Nabízíme: střešní latě, okapový systém, 
      spojovací materiál, lazury Remmers, palubky , 
     NOVINKA: výrobky firmy Plastia a Den Braven 

 
 

 
 

 
 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi. 
Vydal úřad městyse Bobrová 2020, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 


