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Činnost hasičů v Bobrové v roce 2016. 
 
Jednotka byla v roce 2016 povolána ke 28 událostem. 
Z toho:     
               4x likvidace spadlého stromu na komunikaci 
                    Bobrová 2x 
                    Bohdalec 1x 
                    Radešín 1x 
               6x čerpání vody  
                    Rad. Svratka 2x 
                    Bobrová 4x 
 Likvidace bodavého hmyzu:  6x Bobrová 
                                                2x Mirošov 
                                                2x Radešín 
Proplach kanalizace: 2x Vejpustek 
Kropení silnice Bobrová  -Zvole 6x 
Námětové cvičení: 1x Bobrová 
                               1x Bobrůvka    
Za tyto události, a za školení na HZS ve Žďáře nad Sázavou JSDH Bobrová dostala od kraje Vysočina dotaci ve výši 50 800 Kč. Za 
tyto peníze bylo zakoupení vybavení pro jednotku.  V rámci okresu byla naše jednotka dle počtu výjezdu  na 10.místě z 39 
jednotek. 
V tomto roce bylo odpracováno bezplatně 2 521 hodin, na událostech 165 hodin, a na údržbě techniky  876 hodin, na cvičišti 484 
hodin atd. 
Pavel Žilka 
 

Zákon zakazuje vypalování porostů. 
Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích vzniká na jaře, ale i v dalších měsících roku, mnoho 
zbytečných požárů, způsobených vypalováním starých porostů. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných 
porostů, může mít neblahé následky.  
Oheň se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý jarní porost v kombinaci se 
silným větrem dokáže své! Vznikají pak závažné ekonomické škody a je ohroženo zdraví i životy. Stačí jen neopatrnost, či trocha 
nepozornosti. 
Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony. Především zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně 
přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně. V případě porušení 
tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 
25 tisíc korun a firmám může být udělena sankce až do výše 500 tisíc korun. 
Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (pozor na nežádoucí znečišťování 
ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na přiměřeně velkých hromadách, za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a 
prostředků na prvotní hasební zásah. Navíc firmy i občané provádějící pálení klestí po těžbě a každé další spalování biologického 
odpadu na volném prostranství to musí předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru, včetně přijatých protipožárních opatření. 
Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela 
zakázat. 
Hlášení je možno provádět elektronicky na stránkách https://paleni.izscr.cz/,nebo telefonicky 950 291 103. Více informací, včetně 
odkazu na ohlášení pálení, také na stránkách  www.hasicibobrova.cz. 
Pokorný Jan 
 
 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů upozorňuje občany, že sběr železného šrotu bude proveden začátkem 
měsíce  DUBNA. Přesný termín bude vyhlášen místním rozhlasem. Bude proveden i sběr 
elektroodpadu 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.,               
pracoviště Žďár nad Sázavou  
 

 Informace pro spoluobčany 2017  
 
Nabízíme následující služby 
Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, to znamená, že poskytujeme informace o  
jiných neziskových organizacích, svazech a  klubech, které sdružují osoby s  konkrétním zdravotním postižením nebo poskytují jiné 
služby pro zdravotně postižené a seniory. 
Informujeme o  dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách. 
Poskytneme poradenství ohledně průkazů OZP, jejich platnosti a  výhodách z  nich plynoucí, dále parkovacích průkazů, příspěvku 
na  péči a  jeho využití, hodnocení  
a  posuzování úkonů péče, příspěvku na mobilitu, pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, možnosti získání příspěvku 
na nákup automobilu a  úpravu koupelny a  za  jakých podmínek lze tyto příspěvky získat. 
Podáme informace o  invalidních důchodech, možnosti získání sociální služby, zaměstnávání zdravotně postižených osob, 
příspěvku na  bydlení, slevy na telefon, plyn, elektřinu, na  které mají osoby se zdravotním postižením právo. 
Pomáháme s  vyplněním různých tiskopisů, vypisováním žádostí, sepsáním odvolání a  námitek proti rozhodnutí o  zamítnutí.  
CZP je distributorem euroklíčů. Euroklíče rozdáváme klientům, kteří splňují kritéria dána  NRZP ČR, která je nositelem projektu.  
Na CZP máme Psychologickou a Pedagogicko-psychologickou poradnu pro dospělé a děti. Službu zajišťuje našim klientům pan 
Mgr. Novotný.  
Právní poradnu. Naši klienti zde řeší právní problémy týkající se zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci. Jedná se především 
o oblast pracovní, sociální. Poradny jsou pro klienty centra poskytovány zdarma. 
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek….   
Jako fakultativní činnost nabízíme klientům zapůjčení kompenzační či rehabilitační pomůcky. Zapůjčujeme mechanické invalidní 
vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla, různé typy chodítek, schodolezy. Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje v rozmezí 3-15 
Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky.  
Rehabilitačně ozdravný pobyt k moři se letos uskuteční v září. Jezdíme do městečka  Bibione v Itálii. Zájezd je vhodný pro osoby 
se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory. 
 
Kontakty: 
tel.: 566 625 703, mob.605 353 612, 
e-mail: czp.zdar@volny.cz 
vedoucí: Květoslava Růžičková 
 

 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA INFORMUJE: 
 
Nakupujte bezpečně 
  
Policisté na Vysočině evidovali v roce 2016 přes 400 případů, kdy byli lidé podvedeni při nakupování prostřednictvím různých 
internetových portálů. V drtivé většině se jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží prodejci předem zaplatili, ale následně ho 
neobdrželi. 
 
V dnešní době mnoho lidí neprovádí nákupy jen v kamenných prodejnách, ale stále více z nás využívá nabídek internetového 
nakupování z pohodlí domova. V tomto případě lze bez pochyby najít i výhody. Zboží si můžeme vybírat, jak dlouho chceme. Poté 
stačí jedno kliknutí myši a máme ho v košíku. Výrobky i jejich ceny si mezi sebou můžeme nezávisle porovnávat a nemusíme 
osobně navštěvovat jednotlivé obchody. To vše vede k úspoře času a mnohdy i finančních prostředků. Námi vybrané a objednané 
zboží je nám poté zasláno na adresu, kterou si sami určíme. Musíme však zvážit i možná rizika, která jsou spojena s nakupováním 
na internetu. Pokud za vybrané zboží zaplatíme prodávajícímu předem, vystavujeme se určitému riziku. V některých případech se 
totiž nemusíme dočkat zboží, které jsme si objednali a už vůbec ne peněz, které jsme za něj zaplatili. Rovněž se nenechme zlákat 
nápadně výhodnými podmínkami nákupu a velmi nízkou cenou výrobků v porovnání s běžnou cenou v obchodech. 
 
Jak bezpečně nakupovat po internetu? 
 
• nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné informace  
• před nákupem si řádně přečtěte smluvní a obchodní podmínky 
• seznamte se s reklamačním řádem 
• od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží 
• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail a adresu prodejce 
• uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, 

e-mailová komunikace s prodávajícím apod.) 
• platbu předem provádějte pouze a jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení tisku a prevence 
nprap. David Linhart - vrchní inspektor 
tel: 974 261 208, e-mail: david.linhart@pcr.cz 
 

Základní škola v Bobrové informuje: 
Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 4. dubna 2017 v době od 14.00 do 17.00.  



 
Informace pro občany 

• Upozorňujeme občany na změnu svozu komunálního odpadu. Od dubna se budou popelnice vyvážet jednou 
za 14.dní a to vždy v lichý týden první vývoz odpadů v dubnu bude 12. 4. 2017. Svozovým dnem zůstává 
středa. 

 
• Dále je možné si na úřadu městyse Bobrová zakoupit sadu 3. tašek na tříděný odpad (plasty, sklo, papír) 

cena celé sady je 40,- Kč  
 

• Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za odpady na rok 2017, že jim po 15. dubnu nebudou 
popelnice vyvezeny.  

 
• Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Dne 13. 4. 2017 od 7:30 do 14:30. Vypnutá oblast: část obce – oblast 

od Panenského mlýna ( od d.č. 143 a 145) směr fotbalové hřiště po d.č. 345 včetně. 
 
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 
Po dlouhé zimě je zde jaro, na které se všichni jistě těšíme. Příroda se probouzí a my také. Aby naše tělo dobře fungovalo, je dobře 
mu pomoci nějakou očistnou kůrou. Proto dnes nabízíme dva zdravé recepty, které očistě pomohou. 
Polévka z hlívy ústřičné 
Potřebujeme: 2 cibule, 300 g hlívy ústřičné, 1,25 l vody, máslo nebo sádlo (asi 2 lžíce), 2 lžíce mouky, 2 stroužky česneku, 1 lžička 
mleté papriky, majoránka, sůl, mletý pepř, trochu zeleninového vývaru (nemusí být). 
Na másle či sádle osmahneme cibuli dozlatova, přidáme opláchnutou a na kostky nakrájenou hlívu, přilijeme vodu, osolíme a 
vaříme do měkka. Pokud nebudeme dávat vývar, povaříme s hlívou i mrkev a petržel. V pánvi rozehřejeme zbylé máslo, zaprášíme 
moukou a připravíme světlou jíšku. Vmícháme do ní mletou papriku, zalijeme zbylou studenou vodou, rozmícháme a nalijeme do 
polévky. Přidáme zeleninový vývar a za stálého míchání povaříme. Pak ji dochutíme pepřem a zcela na závěr do polévky 
vmícháme jemně utřený česnek a majoránku. Podáváme s chlebem. 
Pečený tuřín a červená řepa 
Tuřín nebo červenou řepu oloupeme a nakrájíme na kolečka. Na plech dáme pečící papír, který potřeme máslem nebo olejem, pak 
rozložíme kolečka tuřínu či řepy, osolíme, posypeme kmínem (můžeme použít i bylinkové koření) a pečeme v troubě na 170°C do 
změknutí. Na posledních pár minut položíme na kolečka tuřínu plátek sýra. Podáváme s chlebem nebo s bramborovou kaší. 
Červená řepa se peče déle, proto doporučuji ji předem trochu ovařit. 
Stejným způsobem si můžete připravit zdravé chipsy, pouze musíte zeleninu péct delší dobu, aby křupala. 
A na závěr jeden citát: „To, co jíš, by tě mělo i léčit.“ Hippokrates 
 
 

Tradiční velikonoční výstava 
 

ZŠ v Bobrové pořádá ve dnech od  9. dubna do 16. dubna 2017 tradiční velikonoční výstavu.  
Zahájení výstavy je v neděli 9. dubna  ve 14 hodin. 

 
Dále bude výstava otevřená od pondělí 10. dubna do středy 5. dubna od 7 do 15.30 hodin. 
V neděli  16. dubna od 14 do 16 hodin.  
Ostatní dny bude výstava uzavřená. 
  
Pokud máte výrobky, které chcete vystavit nebo prodat, doneste je do školy do pátku 7. dubna. 
Informace na tel.: 602 519 973 

 
 
 

 

Pozvánka 

Okrašlovací spolek Bobrová 

Milé krásné dámy a paní, přijměte srdečné pozvání na třetí setkání Okrašlovacího 
spolku, tentokrát ve čtvrtek 30. března 2017 opět v místní knihovně. 

Přijde za námi paní Marie Roháčková a ukáže nám, jak se tvoří kraslice malované voskem. A kdo bude 
chtít, může si vytvořit vlastní kraslici. Samozřejmě nás čeká výborná kávička či čaj. Přijďte prosím v 17,00 
hodin. 

Info: 732 279 723  (Hana Hájková) 



 

MMMaaammmiiinnnkkkyyy   pppooozzzooorrr!!! 

V sobotu 22. dubna 2017 se koná v sokolovně Bobrová bazar oblečení. 

V sobotu 22. dubna 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 22. dubna 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) 

 

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 


