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Bezpečná cesta do školy 
 
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. Cesty do škol však s sebou přinášejí i některá rizika, a to jak na 
začátku školního roku, tak i v jeho průběhu. 
Od začátku letošního roku do 31. srpna šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 81 dopravních nehod s účastí chodců. Při těchto 
dopravních nehodách byly dvě osoby usmrceny, deset dalších utrpělo těžké zranění a 59 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. 
Ve 22 případech zavinil dopravní nehodu chodec. 
Z tohoto důvodu je velmi důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáků některá základní pravidla, kterými by se 
jejich děti měly řídit. 
Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají rodiče. Je tedy vhodné, aby s dítětem prošli celou trasu do školy a i 
ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat. Při té příležitosti mohou dítěti ukázat bezpečná místa pro přecházení vozovky a 
vysvětlit mu zásady bezpečného přecházení. 
Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by na sobě 
měly mít pestré oblečení, případně některý z reflexních nebo fluorescenčních prvků, které chodce zviditelní. To neplatí pouze pro 
děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu. 
V případě, že rodiče do školy přepravují menší děti v osobním automobilu, musí je mít vždy umístěny v dětské autosedačce. U nás 
tato povinnost vyplývá přímo ze zákona. V dětské autosedačce musí být přepravované všechny děti, které měří nejvýše 150 
centimetrů a váží nejvýše 36 kilogramů. 
Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodržovat následující podmínky: 
 

• dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům 
 

• na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost 
automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy 

  
• dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky a dítě 

musí být do dětské autosedačky umístěno v souladu s návodem k použití této dětské autosedačky 
 
V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu školního roku se v ranních a odpoledních hodinách bude na 
ulicích vyskytovat více dětí a měli by tak této situaci přizpůsobit své chování, zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech 
řidičů i předvídavost.  Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho reakce jsou 
velmi často nevyzpytatelné. 

Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů 

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, 
vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě 
pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já? II“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti. Tento projekt, financovaný 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, realizuje Probační a mediační služba ČR. Poradny v 55 městech po celé ČR 
poskytují právní informace a psychosociální  pomoc každému, kdo se cítí být obětí trestného činu. Poradna působí i ve Žďáře 
nad Sázavou. Poradnu můžete kontaktovat telefonicky, elektronicky nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin. 
Vyslechneme Vás, poskytujeme psychosociální podporu, poradenství v rámci orientace v trestním řízení, základní právní 
informace, doprovázení, které se týká zejména procesních úkonů, tzn. na polici, k soudu. Pomůžeme  uplatnit náhradu škody či 
zprostředkovat odbornou psychoterapii. Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme 
citlivý a individuální přístup. Je důležité zdůraznit, že naše služby jsou poskytovány naprosto bezplatně, anonymně a jsou určeny 
všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, druh spáchaného činu, způsobenou újmu či fázi 
trestního řízení. 



KONTAKT: 
Adresa: Komenského 1786/25 (středisko PMS, 3. patro), 591 01 Žďár nad Sázavou 
Poradenské hodiny: středa 13:00 – 16:00, čtvrtek 09:00 – 12:00 
Poradce: Mgr. Nela Šupková, telefon: 727 939 970, e-mail: supkova.pms@gmail.com 
 
Informace pro občany 
 
Parkování automobilů na obecních komunikacích                                                                                   
Žádáme občany, aby se při parkování na obecních komunikacích vždy přesvědčili, zda je na komunikaci 
dostatek místa k projetí i většího automobilu. Mnohdy špatně zaparkovaný automobil může zabránit i 
průjezdu automobilů záchranných složek - průjezd min. 3 metry. Při mapování obce bylo zjištěno, že část 
komunikací je i na soukromých pozemcích, tak parkování jinde než na svém pozemku prosím pečlivě 
zvažte. Dále při této příležitosti připomínám nadcházející zimní období, kde pokud budou vozidla nevhodně 
zaparkována, nebude komunikace ošetřena. Děkuji touto cestou občanům, hlavně v lokalitě "Potácelka", 
kteří si velice pěkně vyřešili parkování na svých pozemcích. 
 
V pondělí 25. 9. 2017 bude úřad Městyse Bobrová uzavřen z důvodu účasti na školení.  
V pátek 29. 9. 2017 bude úřad Městyse Bobrová uzavřen z důvodu dovolené. 
 
Základní škola Bobrová informuje, že v termínu od 23. 10. do 27. 10. bude probíhat před vchodem na 
první stupeň sběr papíru, elektrospotřebičů, PET víček a hliníkových obalů. A to ráno od 6.45 do 7.10 
a odpoledne od 14.30 do 15.00. 
 
MUDr. Lukáš Koutný oznamuje, že v pátek 29. 9. 2017 bude ordinace v Bobrové uzavřena z důvodu 
dovolené. Zastupuje MUDr. Jiří Koutný Nové Město na Moravě. 
  
MUDr.Koutný Lukáš oznamuje: od čtvrtka  21.9.2017 zahajujeme očkování proti chřipce.V případě 
zájmu o toto očkování  se hlaste  u sestry v ordinaci tel. 566 532 613. 
 
Úřední deska 
Na úřední desce mohou být zveřejňované pouze informace dle zákona. Zveřejňování informací je i 
předmětem kontroly nadřízených orgánů. Ostatní informace (např. parte) může být zveřejněno pouze 
na žádost a se souhlasem rodiny. 
 
 
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 
Tentokrát budeme péct bezlepkově. 

 
Tvarohový  koláč bez mouky 

Potřebujeme 3 tvarohy ve stříbře, 3 celá vejce, med - asi 7 lžic a 6 lžic bílého jogurtu. 
Vše v míse vyšleháme a do 1/3 zamícháme holandské kakao. Formu na dort vysteleme pečícím papírem, 
nalijeme bílou část a na to kakaovou část. Pečeme na 180° C cca 45 minut, ale chce si to hlídat. 
 
Cibulový chléb bez mouky 
Na oleji orestujeme 3 velké nakrájené cibule necháme vychladnout, mezi tím si ušleháme 3 žloutky, přidáme 
200 g nastrouhaného eidamu, 2 PL namletých mandlí, kmín, trochu soli, ( jemně eidam je dost slaný), 
prolisovaný česnek asi 2 stroužky a nakonec přidáme vyšlehané bílky ze 3. vajíček. Dáme do srnčího hřbetu 
vyloženého pečícím papírem. Pečeme nejprve 20 minut při 180°C a pak dalších 20 minut na 160°C. 
 
 

V sobotu  28. 10. 2017 v 18.00 se uskuteční v sokolovně Bobrová, premiéra 
divadelního představení místního ochotnického spolku s názvem Třetí 

zvonění. Všichni jste srdečně zváni. 
 

 



MMMaaammmiiinnnkkkyyy   pppooozzzooorrr!!!   

   
V sobotu 14. října 2017 se koná v sokolovně Bobrová bazar oblečení. 

V sobotu 14. října 2017 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 14. října 2017 od 14 do 16 hodin se bude konat prodej vybraného 

oblečení. 
Od 16 do 17 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 608830489 (Brožová Věra) 

 
 
 

  

 
 

 
 
 



CHARITNÍ DOMOV MORAVEC 
přijme pracovníka v sociálních službách – pečovatel/pečovatelka 

Charitní domov Moravec (domov pro seniory) hledá do svého týmu pracovníka/pracovníci v 
sociálních službách na úvazek 1,00 (12 ti hodinová pracovní doba, nepřetržitý provoz).  

Náplň práce: přímá obslužná péče u seniorů  
                                        Nástup: co nejdříve 

                                                                             Nabízíme: hlavní pracovní poměr – doba určitá 
(zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost, s možností prodloužení na dobu neurčitou), 

- platové rozpětí dle započtené doby praxe (od 15.670,- Kč do 23.310,- Kč) - stravenky, příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na regeneraci (masáže, bazén, saunu, atd.), 5 týdnů dovolené, další 

vzdělávání v oboru, příjemný a přátelský kolektiv. 
Požadujeme: 

- kladný vztah k seniorům, schopnost pracovat v týmu, dobré komunikační dovednosti, flexibilitu, bezúhonnost, ochotu 
dalšího vzdělávání, dobrý zdravotní stav, očkování proti hepatitidě typu B (možno řešit před nástupem), 

- splnění kvalifikačních předpokladů: min. výuční list, nebo 150 hodinový kurz pracovník/ce v sociálních službách, 
popř. střední odborné vzdělání v oboru sociální práce/zdravotnictví -praxe v oboru vítána. 

Své nabídky se strukturovaným životopisem 
zasílejte na adresu: 

Charitní domov Moravec 
Ing. Vladimír Jindra 

Moravec 53, 592 54 Moravec 
vedouci@charitamoravec.cz 
Tel. 566 673 716, 603 464 783  

 
 

DOBROVOLNÍK V DS MITROV 
Máte dostatek volného času, který jste ochotni věnovat lidem v Domově 
pro seniory Mitrov? Neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se o možnosti 
dobrovolnictví. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv – ženy, muži, lidé 
na rodičovské dovolené, pracující i nepracující,  lidé ve starobním 
důchodu, apod. 
Od nově příchozích dobrovolníků očekáváme ochotu navštěvovat klienty 
domova, vést rozhovory, zajistit procházku po domově nebo v parku, 
komunikaci, empatii a pěkný vztah k seniorům. 
Nabízíme příjemné prostředí, možnot setkávání se  s lidmi, změnu v životním stereotypu. 
V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici Bc. Renatu Musilovou,  e-mail: socialni@domovmitrov.cz,  
t.č.566 591 819,604 468 944.  
Více informací o domově se dozvíte na www.domovmitrov.cz  

                                                        
Reklama: 

Zemní práce minibagrem 

 
Provádím zemní výkopové práce. Lžíce 10,30,40cm, svahovka. 

Projede i 90cm dveřmi. Tel: 775 428 642 
 
 

Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi.Vydal úřad 
městyse Bobrová 2017, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 


