
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ 

ÚNOR  2017 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sbírej-toner.cz 
Naše obec by ráda podpořila tento projekt, 
proto prosíme občany, aby prázdné tonery 
odevzdali na Úřadu městyse Bobrová, kde 
bude zřízeno sběrné místo. Druhé sběrné 
místo najdete na Základní škole Bobrová. 
Předem děkujeme za Vaši pomoc! 
 
 
Základní škola Bobrová dále informuje: 
Naše škola pravidelně pořádá školní sběr, 
sbírá papír, elektrospotřebiče, hliníkové 
obaly, pet víčka i použitý kuchyňský olej. 
Nejbližší termín sběru: 20. 3. – 24. 3. 2017 
před vchodem na 1. stupeň vždy od 6,30 do 
7,10 a od 14,30 do 15,00 hodin.  
Peníze, které škola sběrem získá, slouží 
jednak k dovybavení relaxační třídy a dále 
vždy k podpoře nějakého charitativního 
projektu. 
Také pravidelně 5 000,- Kč ročně škola 
poskytne na jiný charitativní projekt, o němž 
rozhoduje školní parlament (zástupci tříd se 
vyjadřují k chodu školy). 
Další informace získáte na webových 
stránkách školy:www.zsbobrova.eu 
 

 

 

 

 

 
Dětský karneval 

Základní škola v Bobrové zve děti, jejich rodiče i prarodiče na tradiční  
dětský karneval, který se bude konat 19. března 2017 od 13,30 hodin  
v sokolovně v Bobrové. 
 

Prosba 
Městys Bobrová prosí obyvatele, zda někdo nemá doma fotku kapličky u Jána na Horní Bobrové, kde by bylo vidět, co původně 
bylo v kapličce, zda opravdu socha Sv. Jána - a kterého, nebo obraz. Děkujeme ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA INFORMUJE: 
Loni zemřeli při dopravních nehodách čtyři chodci 
Bezpečnost chodců se řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních policistů 
 
KRAJ VYSOČINA – Bezpečnost chodců se i v letošním roce řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních policistů Krajského 
ředitelství policie kraje Vysočina. Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na viditelnost účastníků silničního provozu, která začala 
loni začátkem prosince, pokračovala i v lednu letošního roku.  
Do dopravně bezpečnostní akce, která bude probíhat také v únoru, jsou zapojeni především  dopravní policisté, kteří se ve 
spolupráci s policisty oddělení tisku a prevence budou v rámci kontrol zaměřovat především na chodce, zdali dodržují všechna 
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. V případě zjištěných přestupků musí všichni účastníci silničního 
provozu, včetně chodců, počítat s příslušnými  sankcemi. 



V loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 122 dopravních nehod, na nichž měli účast chodci. Při těchto nehodách 
byly čtyři osoby usmrceny,  jedenáct utrpělo těžké zranění a 101 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. Ve 39 případech 
dopravní nehodu zavinili sami chodci a při šetření sedmnácti nehod policisté zjistili, že chodec byl pod vlivem alkoholu. 
Počet dopravních nehod chodců se meziročně mírně zvýšil – zvýšení o devět dopravních  nehod. Pravidla pohybu chodců po 
komunikacích upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chodec musí užívat především chodníku a tam, kde 
chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky.  Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše dva 
vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.  
Pravidla pohybu chodců po komunikacích upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chodec je povinen při 
přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když je od něho vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se 
chodí vpravo. Loni se stalo 38 dopravních nehod přímo na přechodu pro chodce a dalších pět dopravních  nehod v jeho 
bezprostřední blízkosti. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na 
komunikaci se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem 
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče náhlé změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí 
vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec na přechod 
pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec také nesmí překonávat zábradlí nebo 
jiné zábrany na vozovce. 
Od 20. února loňského roku vstoupila v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tato novela kromě jiného 
přinesla novou povinnost pro chodce. Jde o povinnost užití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti. Jde o povinnost, která 
výrazně přispěje ke snížení rizik střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí 
chodník. Užitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se dosáhne významného zviditelnění chodce, přičemž 
tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 
metrů, takže řidič má možnost adekvátně zareagovat. 
Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít od soboty každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po 
pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Novelizované ustanovení zní: Pohybuje-li se chodec mimo obec za 
snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v  místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě 
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní  účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za 
nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až 2 000 korun.  
 
Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2016 

  celkem usmrceno těžce 
zraněno 

lehce 
zraněno 

Územní odbor Pelhřimov 16 1 1 14 

Územní odbor Havlíčkův Brod 22 1 4 15 

Územní odbor Jihlava 20 0 1 19 

Územní odbor Třebíč 35 0 1 34 

Územní odbor Žďár nad Sázavou 26 2 2 18 

Dálniční oddělení Velký Beranov 3 0 2 1 

Kraj - celkem 122 4 11 101 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence, mjr. JUDr. Dana Čírtková,vedoucí oddělení -  tisková 
mluvčí, tel: 974 261 207, mobil: 725 375 094, e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz 
 
Podpůrné skupiny pro pečující 
Diakonie ČCE pořádá v Novém Městě na Moravě setkávání laických pečujících formou tzv. podpůrných skupin. Jsou určeny 
zejména pečujícím o seniory a účastníkům pomohou, především díky vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, lépe zvládnout a 
vyrovnat se s náročnou pečovatelskou rolí. Setkání se konají v rámci projektu Pečuj doma a s námi, financovaného z ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky jsou zdarma. 
Vypsány jsou první 4 termíny setkání: 
So 11. března 2017 (10-16 h) 
So 18. března 2017 (10-16 h) 
So 25. března 2017 (10-16 h) 
So 1. dubna 2017 (10-16 h) 
Vede Mgr. Martina Terezie Kalábová. 
Skupiny se uskuteční v Domě s pečovatelskou službou na Žďárské ulici č. 68 v Novém Městě na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou. 
(Vchod od hlavní silnice.) Pro přihlášení prosím vyplňte registrační formulář. Přihlášku Vám potvrdíme. Přihlášky a případné dotazy 
vyřizujeme také na tel. 603 167 540 nebo e-mailu martina.dvorakova@diakonie.cz. 
 
Poradna pro rodinné pečující  
Na evangelické faře v Novém Městě na Moravě je možné zdarma využít poradny pro rodinné pečující. Poradna je určena 
především pro laické pečující, kteří se starají o svého blízkého v domácím prostředí. Poskytujeme sociálně-právní poradenství, 
tedy informace o všech druzích sociálních dávek od úřadu práce a státní sociální podpory, nabízíme informace z oblasti 
ošetřovatelské, včetně zajištění kompenzačních pomůcek. Součástí poradenství je i psychologická podpora pečujícího v těžkých 
životních situacích.  
Poradna je k dispozici na evangelické faře v Novém Městě na Moravě. Zájemci si mohou domluvit schůzku na tel. 603 167 540 
nebo na emailu: martina.dvorakova@diakonie.cz 
 

 

 

 



Upozornění na změnu placení místních poplatků!!! 

Dle § 14a daňového řádu – každý poplatník pro osvobození nebo úlevu od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle místní vyhlášky a poplatník poplatku za psa, musí tuto 

skutečnost ohlásit každoročně ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou správci poplatku – Úřad městyse Bobrová. 

Jedná se o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu – 

• Každé třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti ve věku 15 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhlo – žádá 
zákonný zástupce 

• Dítě narozené v kalendářním roce na který  se poplatek hradí – zákonný zástupce 

• Osoby trvale žijící na čp. 208, 209, 210 

• Osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny, které se v obci nezdržují a není známo místo jejich pobytu 
Úleva od poplatku – 

• Ve výši 150,- Kč osobám nad 80 let a více včetně celého roku, ve kterém tohoto věku dosáhly 

• Ve výši 150,- Kč osobám do věku 26 let, kteří jsou studující a přechodně žijí mimo území obce 

• 50% z celkového poplatku poplatníkům na čp. 60, 62, 326 v Bobrové 
Pokud si poplatník nebo jeho zákonný zástupce nepožádá o osvobození nebo úlevu od poplatku, bude muset uhradit celkovou 

částku, to je 500,- Kč. 

Rovněž tak poplatníci, kteří hradí poplatek za psa, o osvobození nebo úlevu musí požádat, jinak budou  hradit celkovou částku, 

to je 100,- Kč  za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa. 

Poplatky za pevný domovní odpad můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 153 938 876/0300.  
V.S. uveďte 134000xx (číslo popisné). Příklad: rodina z čísla popisného 320 uvede V.S. 134000320. 
 

Pro placení v hotovosti bude termín od 27. 2. do 3. 3. 2017 

 
Pokud majitel psa jakýmkoliv způsobem přišel o psa, žádáme tuto skutečnost písemně oznámit v kanceláři úřadu městyse. 
Poplatky za psa také můžete uhradit bankovním převodem na č. účtu 153 938 876/0300. V.S. uveďte 134100xx (číslo popisné). 
 
Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 1. 7. příslušného kalendářního 
roku. 
Poplatek pro poplatníky, kteří nemají v obci trvalý pobyt a kteří vlastní stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, jsou 
povinni uhradit poplatek do 1. 7. příslušného kalendářního roku.  
 
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 
Masopust máme přede dveřmi a tak je čas na výborný recept na koblihy. 
Koblihy s tvarohem 
¼ kg polohrubé mouky 
¼ kg tvarohu 
3 vejce 
12 lžic mléka 
špetka soli 
1 prášek do pečiva 
vanilka 
Tvaroh rozmixujeme s mlékem, pak přidáme ostatní ingredience a uděláme těsto. Lžící vykrajujeme kuličky, usmažíme a ještě 
horké vyválíme v cukru. 

„Recept od moravecké babičky“ 
A ještě jeden recept, tentokrát od „Googlu“. 
Božský perník 
2 hrnky mléka, ¾ hrnku oleje 
1 vejce 
2 lžíce kakaa 
1 hrnek cukru 
3 hrnky hladké mouky 
1 prášek do pečiva 
půl lžičky sody 
perníkové koření dle chuti 
1 čokoládový nebo kávový pudink v prášku 
1 lžíce marmelády 
3 lžíce rumu 
Tento perník můžeme upéct klasicky na plechu, ale lze ho upéct v domácí pekárně na program Dort nebo Rychlý. Po ukončení 
programu ještě raději vyzkoušíme špejlí (já pak ještě přidala na 20 minut program Pečení). 
PS: Perník ochutnaly dámy z Okrašlovacího spolku a byl velmi chválen. 

Dobrou chuť přeje Hana Hájková 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželVydal úřad 

městyse Bobrová 2017, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 


