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Vážení a milí spoluobčané,   

uzavíráme velmi neobvyklý rok 2020, kdy jsme se potkali a museli vyrovnávat s pandemií 
COVID - 19. Většině z nás se změnil život, změnil se pohled na svět, změnit jsme museli naše 
jednání a chování. Tento rok měl také dopad na chod obce, kraje i státu a dopad celosvětový. 
Nebudeme rozebírat dopady ekonomické, ale vzpomeňme ochotu a zapálení našich 
spoluobčanů pomáhat v hektické jarní době, kdy jsme jen těžce a se strachem přijímali 
všechna opatření. Bohužel se musíme naučit s koronavirem žít, přijímat opatření a 
respektovat nařízení, jak to bude dále zatím nevíme.                                                                                                         
Na konci roku bývá dobrým zvykem poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem životu 
v obci napomáhali. Letos to nebude jen poděkování, ale veliké poděkování a úcta ke všem, 
k těm, kteří pomáhali v době epidemie, všem, kteří pomáhali i se zajištěním běžného chodu 
obce a v neposlední řadě všem, kteří se chovali zodpovědně.                                                                

Dovolte nám popřát  Vám  všem v klidu a pohodě  strávené svátky vánoční, 
pevné zdraví  a v novém roce hodně osobních a pracovních úspěchů.  



 
Zápisky z kroniky místního občana 
 
Následující moudrosti a pořekadla opisoval tatínek o Vánocích 1944  
(tehdy mu bylo 21 let).   Z.N. 
Psáno 31.12.1944 

Několik pořekadel a přísloví (hesel), jak jsem je opsal z památníčku paní Klimšové z č. 24: 
Tajemství úspěchu spočívá v tom – včas se rozhodnout o své budoucnosti – nerozptylovat se 
jiným směrem, nýbrž soustředit se s pevnou vůlí a vytrvalostí na určitý cíl. 
Pověz mi, s kým obcuješ a co čteš, a já ti povím, co jsi. 
Úkol života spočívá ve zdokonalování sebe sama. 
Nádhery a pýchy vystříhej se vždy a všude. 
Kdo dovede ovládati druhé, je velkým. Kdo dovede ovládati sebe sama, je ohromným. 
Kdo bez Boha se žení a raditi si nedá, brzy toho oželí. 
Pýcha je všeho zla pramenem, obžerství kořene lidského nejostřejší kosou, lakota štěstí a 
pokoje hrobařem, závist všeho korunou.  
Kdo doma radosti nemá, marně ji jinde hledá. 
Kde není pořádku, samý je zmatek, jaký je sedlák, takový statek. 
Nedej nikdy znát druhému, že máš víc, než on – nezpychni! Snad ty jsi náhodou svoje zdědil, 
on třeba dosáhl svého těžkou prací a odříkáním.  
Drahá mladá žínko! Chceš-li v míru žíti, chceš-li svému muži drahým skvostem býti, chceš-li 
by se v tvůj dům lila štěstí zář – sladce líbej, málo mluv a dobře vař! 
Kdo slibu rušívá, ten šťasten nebývá. 
Víc, než krav, si hleděl koní – za to nyní bycha honí.  
Žádných peněz není prospěšněji užito než těch, o které jsme se dali ošiditi, neboť za ně jsme 
koupili chytrost.  
Kdo chce u všech v lásce být, za blázna ho budou mít.  
        Miloš Kašpárek 

Informace pro občany: 

Otevírací doba úřadu Městyse Bobrová 

 Po  21. 12. 2020     7.00-16.00                  Po   28. 12. 2020      7.00 – 16.00                      
Út    22. 12. 2020    7.00-15.30                  Út    29. 12. 2020      zavřeno 
St     23. 12. 2020    7.00-16.00                  St    30. 12. 2020       7.00 -  16.00 
Čt     24. 12. 2020    zavřeno                      Čt    31. 12. 2020       zavřeno 
Pá    25. 12. 2020    zavřeno                       Pá     1. 1.   2021       zavřeno 
 
Pečovatelská služba bude uzavřena od 23. 12.2020 do 3. 1. 2021. 
Knihovna bude otevřena během prosince v sobotu 19. 12. 2020 a potom až v sobotu 2. 1. 
2021 
 



Otevírací doba prodejen COOP 
Horní Bobrová                                                                   Dolní Bobrová 
24. 12. 2020                   7.00 -  10.00                              24. 12. 2020                       7.00 – 11.00 
25., 26., 27., 12. 2020  zavřeno                                      25., 26., 27., 12. 2020      zavřeno 
31. 12. 2020                   7.00 -  11.00                              31. 12. 2020                       7.00 -  12.00 
  1.    1.   2021                 zavřeno                                      1.    1.   2021                     zavřeno 
  2.    1.   2021                7.00  - 10.00                               2.    1.   2021                      6.30 – 11.00    
 
Otevírací doba pošta Bobrová 
Čt 24. 12. 2020 zavřeno                                          Út 29. 12. 2020  8-13 
Pá 25. 12. 2020 zavřeno                                          St 30. 12. 2020  8-12 12-17 
Po 28. 12. 2020 8-12 13-17                                     Čt 31. 12. 2020  8-12 
 
 
Praktický lékař MUDr.  Zuzana Kozárová 
Po 21. 12. 2020  13.00-18.00                                      Po  28. 12. 2020   13.00-18.00                                                   
Út  22. 12. 2020   7.00-12.00                                       Út  29. 12. 2020    7.00-12.00                                    
St   23. 12. 2020   Zavřeno                                           St   30. 12. 2020     7.00-15.00   
Čt  24. 12. 2020   Zavřeno                                            Čt  31. 12. 2020      Zavřeno 
Pá  25. 12. 2020  Zavřeno                                            Pá    1.   1. 2021      Zavřeno                                                                                                 
 
Dětský lékař MUDr. Vávclav Derner 
Po 21. 12. 2020 7.30 – 11.00 
Čt 24. 12. 2020 zavřeno 
Po 28. 12. 2020 7.30 – 11.00 
Čt  31. 12. 2020 zavřeno 
 
Výdejna léků Bobrová  
Po 21. 12. 2020 7.30 – 12.00  12.30 – 18.00           Po 28. 12. 2020 7.30 -12.00 12.30 -18.00 
Út  22. 12. 2020 zavřeno                                            Út 29.12. 2020  zavřeno 
St 23.12. 2020  7.30 – 12.00    12.30 -  15.00          St 30.12. 2020  7.30 – 12.00 12.30- 15.00 
Čt 24. 12. 2020 zavřeno                                              Čt 31. 12. 2020  zavřeno  
Pá 25.12. 2020 zavřeno                                              Pá  1.   1. 2021  zavřeno  
 
Bohoslužby farnost Bobrová o vánočních svátcích 
24. 12. 2020  22:30 půlnoční 
25. 12. 2020  11:00  
26. 12. 2020  11:00                                                                                                                                          
27. 12. 2020  11:00 
Počet účastníků bude omezen dle nařízení vlády. Případné změny sledujte na webu nebo na 
nástěnce.  



Jako každý rok, i v roce 2021 během ledna proběhne Tříkrálová sbírka. Vzhledem k současné 
situaci není zatím jasné, v jaké bude podobě. Občané proto budou včas informováni místním 
rozhlasem. 
 
Prosíme spoluobčany, aby sledovali situaci a nařízení vlády, které se mohou měnit.                     
O případných změnách budeme informovat místním rozhlasem. 
 
Na úřadu Městyse je možné zakoupit knihu Bobrová pohledy do historie za cenu 220,-. 
 

Vánoční staročeský recept: 
Vánoční sladká omáčka (Muzika) 
400 g směsi sušeného ovoce (směs jablek, švestek a hrušek, ale jsou dobré i fíky) asi 40 
cukru, kousek dobře omyté citrónové kůry, menší svitek celé skořice, 4-5 hřebíčků, 50 g 
rozinek 70 g lískových ořechů, 70 g vlašských ořechů, 70 g mandlí - čím víc, tím líp, strouhaný 
perník,citrónová šťáva, švestková povidla na dochucení a dohuštění. 

Postup přípravy receptu 

Opláchnuté ovoce zalijeme studenou vodou a necháme nabobtnat. Pak přidáme cukr, 
vložíme koření a kůru zabalené do kousku plátna a zvolna uvaříme do měkka.Před 
koncem varu přidáme propláchnuté rozinky a posekaná jádra ořechů.Chvilku povaříme a 
zahustíme perníkem. Po vychlazení vyjmeme balíček s kořením a ochutíme citrónovou 
šťávou. Podáváme chladné. 

Je to staročeská dobrota, jedla se jako dezert s krajíčkem vánočky na Štědrý den. 

 

 
 
 
 
 
 
 
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: podatelna@mestysbobrova.cz 


