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Základní škola v Bobrové … 
Jsme na konci 9. ročníku a tak trochu bilancujeme. Co se nám podařilo, co bylo prima, co by se mohlo zlepšit. Jako 
opravdu tíživou a pro nás děti nebezpečnou, jsme vyhodnotili cestu do školy. Cesta je ráno zatížena obrovskou 
spoustou aut přijíždějících ke škole a znovu od školy odjíždějících. 
Proto jsme se pokusili v rámci projektu Bezpečná cesta do školy 
odklonit žáky na panelovou cestu, kde se auta objevují jen zřídka. 
Formou dotazníčků jsme oslovili i rodiče těchto žáků, aby zvážili 
možnost nedovážet, když to nebude bezpodmínečně nutné, děti až 
ke škole. Auto, co dítě přiveze, taky musí odjet, tak je potenciálním 
nebezpečím pro děti hned dvakrát. Na spojovací cestě jsme 
vyznačili pruhem místo, ve kterém se děti jdoucí do školy mají 
držet, aby nezabíraly celou silnici a postavili jsme po celé cestě 
hlídky z nás deváťáků.  
Dobrá věc se podařila. Před školou se v době docházky dětí 
objevuje minimum aut. Před projektem to bylo denně více jak 
třicet aut, nyní se počet aut zredukoval na necelých deset. Záleží na 
počasí. My si ale myslíme, že není špatné počasí, je jen špatné 
oblečení.  
Cesta do školy po panelovce ožila, jako ještě nikdy. Přichází po ní 
denně více jak 160 dětí. Rodiče šetří čas i peníze, děti si radostně 
vykračují a povídají tam, kde je to pro ně bezpečné. Spočítali jsme, 

že jedno ráno po této cestě společně ujdeme 
víc jak 80 km. To je přece super.  
Nic není dokonalé. Pokud prší, cesta pro 
pěšáky je plná louží, kterými sice děti rádi 
procházejí, ale chtělo by tyto nerovnosti 
vyrovnat, aby se v nich nedržela voda. 
Prosíme, oslovujeme tímto úřad Městyse 
v Bobrové, zda by se tím nemohl zabývat. 
Moc se za to přimlouváme. 
Uplynutím týdne bez aut nenastalo najetí do 
starých kolejí. Dětí získaly návyk, který  jsme 
podpořili soutěží, jenž doběhne na konci 
školního roku vyhlášením 

nejdisciplinovanější třídy. Do soutěže se zapojili rovněž paní Drdlová a paní Brožová, zaměstnankyně městyse, které 
dohlíželi na regulérnost soutěže. Děti sbírají razítka a žetony po průchodu panelovkou a získávají cenné body do této 
soutěže o výborný dort paní Musilové. Všem děkujeme za podporu a kázeň. Budeme šťastní, když si tento návyk 
všichni my, co chodíme do školy či ke škole, ponecháme a něco dobrého po nás, deváťácích, zůstane.                                                                                                                         
Devátá třída ZŠ Bobrová 

 

 



Zápisky z kroniky místního občana 
         Vracím se zpátky k začátku kroniky. Buď tatínek, nebo dědoušek mi vyprávěl, že louku „Sedlačku“ dala vrchnost 
za vožení kněží z kláštera Žďáru do Radešína, pravděpodobně už Sedlákovi, odkud má název. Zase druhý pramen říká, 
že „Sedlačku“ dali páni za to, že panský pes roztrhal některému našemu předkovi chlapce. Dále jsem se již zmínil, že 
mého praděda +1859 pohmoždili koně, kteří se splašili z Dílu. U nás se odjakživa „drželo“ na koně, což v nynější době 
vidím, že bylo špatné. Odnášely to krávy, které dostaly to, co zbylo po koních…. 
          Dědoušek se dobře pamatoval na Prajzy (válka Rakousko-Pruská 1866). Vykládal, jak u kostela byli rekruti 
cvičeni, jak se s mnohými dorozuměli (patrně z Lužice, neb z Kladska), ale komando že měli německé. Jeho strýc 
Bernard, kterému říkali „Bernátek“ byl holubář. Sedával u studně na dvoře a holubi za ním lítali na zavolání. Byl na 
výměnku. Když tu byli Prajzi, tak jeden voják bičem srážel holuby. Když ho dostihl Bernátek, tak prý s ním praštil do 
hnojniska. 
Dále se dědoušek zúčastnil i okupace Bosny a Hercegoviny asi v r. 1878 a z té doby vykládal různé historky o 
povstalcích, které vedl Hadžiluja….. 
         Tatínek byl na vojně 3 roky a 4 ve válce, ženil se v 37 letech už hodně sedřený…..Zastával názor, že koně jsou 
obrazem hospodářství, musí být jako lvi (to znamenalo, že sežerou oves z 20-25 mír, jetel a seno z 20-24 mír), kdežto 
krávy mohou být jen obtaženy v kůži, že nic nedělají a že z nich nic není (zbyla na ně otava a plevy se slámou). Pak 
z nich opravdu nic nemohlo být, ani užitek. Ani teď se nemůžeme z toho vzpamatovat, protože válečné hospodářství 
zavedlo kontingenty, které se musí plnit (pod pokutou), ať je chov zaběhnutý dobře nebo špatně. 
                                                                                                                   M. K. 
Informace pro občany 
 
Ordinace MUDr. Václav Derner – Bobrová bude ve dnech 24.6. – 4.7.2019 uzavřena z důvodu dovolené. Zastupuje MUDr.  
T. Pecinová v Bystřici n. P. tel.: 566 688 259, www. centrumpediatrie.cz 
 
Ordinace MUDr. Zuzany Kozárové - Bobrová bude ve dnech  12. 7., 29. 7.- 2. 8., 19. 8. – 23. 8. 2019 uzavřena z důvodu dovolené 
zastupuje MUDr. Hruška 
 
Výdejna léků Bobrová bude ve dnech 12. 7., 29. 7. – 2. 8., 19. 8. – 30. 8. 2019 uzavřena z důvodu dovolené. 
 
Vzhledem k narůstajícímu zájmu o možnost se objednat na určitý den a hodinu rozšiřuje MUDr. Kozárová (ordinace Bobrová) 
objednací hodiny (objednání se týká nejen preventivních prohlídek ale i ošetření) 
 
Po    13.00 – 16.00 (bez objednání)    16.00 – 18.00 (objednaní) 
ÚT      8.00 – 11.00 (bez objednání    11.00 – 14.00 (objednaní) 
ST                                                         7.00 - 14.30 (objednaní) celá pracovní doba pro objednané 
ČT      7.00 – 10.00 (bez objednání)    10.00 –12.00 (objednaní) 
PÁ    12.30 -  15.00 (bez objednání)                                            pátek zůstává bez objednání  
 
Změna úředních hodin úřadu Městyse Bobrová - změna se týká pouze pondělí 
Po 7.00 – 17.00 
Út  7.00 – 15.30 
St  7.00 – 17.00 
ČT  7.00 –15.30 
Pá 7.00 – 13.00 

 
Pouťové výlety  
TJ Sokol Bobrová zve všechny milovníky tance na pouťové výlety, které se budou konat u fotbalového hřiště. V pátek 28. 6. 2019 
hraje kapela METAXA, v sobotu 29. 6. 2019 PIKARDI. Při nepříznivém počasí se výlety přesouvají do sokolovny. 
 
Mše o poutích 
V neděli 30. 6. 2019 bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové v obvyklý čas to je v 11.00 hod.  
V neděli 14. 7. 2019 bude mše sv. v kostele sv. Markéty na Dolní Bobrové také v 11.00 hod. 
 
 
Slevy na kolotočovném 
Městys Bobrová vyjednal s provozovateli poutě slevu na vstupy na atrakce, tak se přijďte povozit a zařádit si. 
 
 
 
 
 
 
Letní kina v Bobrové 
Přátelé, kamarádi rádi bychom Vás pozvali na dva letní, filmové  prázdninové víkendy. Budou probíhat ve dvou termínech 1. termín 
pátek 19. 7. a sobota 20. 7. 2019 a  2. termín pátek  30. 8. 2019 a sobota 31. 8. 2019. Akce se uskuteční u sokolovny v Bobrové. 

1. termín pátek 19.7. 2019 Jak vycvičit draka 3                    1. termín pátek 30. 8. 2019 - Čertoviny 



2. termín sobota 20. 7. 2019 Bomenia rhapsody                  2. termín sobota 31. 8. 2019 – Ženy v běhu (popř. Hastrman) 
Promítání bude probíhat venku v případě nepřízně počasí bude v sokolovně.  
Občerstvení zajištěno vč. POPCORNU. Vstupné dobrovolné. Bližší informace naleznete na plakátech, které budou vyvěšeny po 
obci. Změny v programu vyhrazeny. 
 

Cyklistická přilba je nejdůležitějším prvkem při jízdě na jízdním kole 

Základní příčina zranění či úmrtí cyklisty je způsobena poraněním hlavy 

KRAJ VYSOČINA – Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravují i v následujícím 

jarním období dopravně bezpečnostní akce, v rámci níž se zaměří na různých místech celého kraje na kontroly 

cyklistů. Kontroly se budou týkat především základní výbavy jízdního kola. Dodržováním zásad bezpečné jízdy 

cyklisté výrazně snižují nebezpečí úrazů, které hrozí i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto by cyklisté měli 

dodržovat základní pravidla související především se svojí bezpečností. V loňském roce policisté v Kraji Vysočina 

evidovali celkem 149 dopravních nehod, při kterých měl účast cyklista. Při těchto dopravních nehodách byli tři 

cyklisti usmrceni, 11 cyklistů utrpělo těžké zranění a 119 cyklistů se zranilo lehce. U celkem 20 cyklistů policisté 

zjistili přítomnost alkoholu. Cyklisté často zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na kole bez řádného vybavení, 

zejména bez osvětlení jízdního kola. Jízdní kolo musí být vybaveno vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu odrazkou 

červené barvy a oranžovou odrazkou na obou stranách pedálu. Za nesplnění zákonné povinnosti týkající se 

předepsané výbavy jízdního kola hrozí cyklistovi na místě silniční kontroly pokuta v příkazním řízení až do 

výše 2000 korun. Ve výbavě jízdního kola nesmí chybět dvě funkční na sobě nezávislé brzdy. Před každou jízdou si 

cyklista musí náležitě zkontrolovat brzdný systém, neboť se jedná o nejdůležitější prvek, který umožní bezpečné 

zastavení jízdního kola. Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu 

bílým světlem. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno svítilnou červené barvy. Zadní svítilna může být kombinována 

se zadní odrazkou červené barvy a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Blatníky, 

zvonek, kryt řetězu, hustilka a nářadí nepatří do povinné výbavy jízdního kola podle právního předpisu, ale jsou 

doporučené pro jeho provoz. S výbavou jízdního kola také úzce souvisí vybavení cyklisty. Cyklista mladší 18 let musí 

za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu. Tuto přilbu musí mít za jízdy řádně nasazenou a připevněnou na 

hlavě. Ochranná přilba musí mít odpovídající velikost. Cyklisté starší 18 let nechtějí hazardovat v dnešní době se 

svým zdravím, a proto většina z nich užívá ochrannou přilbu také. Při dopravních kontrolách nebo při šetření 

dopravních nehod se policisté také setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Někteří cyklisté si zřejmě 

neuvědomují, že řidič nemotorového vozidla, nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být ze tento 

přestupek na úseku dopravy uložena ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun.        

Policisté doporučují cyklistům dodržovat základní pravidla zásady bezpečné jízdy, mezi které patří především: 

Sledovat pozorně provoz okolo sebe, pro případy včasného zareagování na vzniklo situaci 

Co nejblíže jezdit u pravého okraje silnice, nikdy nejezdit dva vedle sebe, ani dva na jednom jízdním kole 

Nevozit předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit 

Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží 

Před odbočením vlevo se nezapomeňte ohlédnout a s jízdním kolem si najet ke středu vozovky 

Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo 

Za snížené viditelnosti je doporučeno užít oblečení nebo prvky z retroreflexního materiálu 

Pravidelně kontrolovat technický stav jízdního kola, především brzdný systém 

 
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 
Naše babičky používaly často přepuštěné máslo. Nyní se k němu navracíme, protože je pro naše tělo zdravější a stravitelnější. 
Přepuštěním se máslo zbaví vody a nepřepaluje se. Dá se i koupit pod cizokrajným názvem Ghí, ale za docela dost peněz. Proto 
jsem se pokusila si tento „zázrak“ vyrobit doma. Inspirovala jsem se částečně internetem a částečně knihou o zdravé výživě. Můj 
pokus se zdařil a já se ráda podělím o recept. 
Přepuštěné máslo-ghí 
Dvě másla dáme do nižšího hrnce se silným dnem a necháme při velmi nízké teplotě rozpustit (u elektrického sporáku na stupeň 
2). Pomalu máslo vaříme asi 20 – 30 minut, aby se odpařila přebytečná tekutina. Průběžně mícháme a sbíráme pěnu. Výsledné 
máslo by mělo být zlaté a čiré. 
Hotové máslo přecedíme přes jemné sítko vyložené plátýnkem a nalijeme do uzavíratelné sklenice. Po vychladnutí uchováváme 
v lednici. Takto upravené máslo můžeme použít i na smažení. 
 
Ovocný jáhlový koláč 
Pro menší dortovou formu bude potřeba: 



150 g jahel v suchém stavu  
2 ks vajec  
2-3 polévkové lžíce medu nebo javorového sirupu  
čerstvé ovoce dle chuti, například jahody cca 200 g  
1 lžička mleté skořice  
Sůl  
Pracovní postup na jáhlový koláč. Jáhly se uvaří dle návodu v lehce osolené vodě. Nechají se vychladnout a mezitím se oddělí 
bílky od žloutků a z bílků se vyšlehá sníh. Ovoce se nakrájí  na malé kousky. Až jáhly vystydnou, přidá se k nim med, skořici a 
žloutky. Vmíchají se jahody a na závěr pomalu sníh z bílků. Celá hmota se vloží do dortové formy vyložené pečícím papírem a 
peče se v troubě na 180°C cca půl hodinky. 
 
DON QUIJOTE de la Ancha 
„Představení, které prodlužuje život“ 

                           

  

                           
 

 

 
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je obdrželi. 

Vydal úřad městyse Bobrová 2019, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 

Vážení přátelé, 

dne 21.6.2019 zavítá  do  Bobrové 

přední světový   chůdoherec   Lennoire   

Montaine 

s vynikající komedií Don Quijote de la 

Ancha 

-  nejhranějším  představením  v  Evropě. 

Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana 

Bolka Polívky můžete zhlédnout dne 21. 

června v 19,00 hodin v Sokolovně v 

Bobrové.  Představení přináší pohodu a 

spoustu smíchu, také však potěšující dárečky. 

Je vhodné i pro rodiny se školními dětmi.

Vstupné dobrovolné. 

Těšíme se na Vás ! 


