
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ 

LEDEN, ÚNOR  2018 

 

 

 

 

Výsledky volby prezidenta ČR 

1. kolo 12. a 13. 01. 2018 

Městys Bobrová 

 

 
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem 714 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                                                  450 
Počet odevzdaných úředních obálek                                                                                  450 
Počet platných hlasů 447 
 

 
1.    Mirek Topolánek                                                                                                             10 
2.    Michal Horáček   15 
3.    Pavel Fischer      61 
4.    Jiří Hynek   3 
5.    Petr Hannig                                                                                                                          0 
6.    Vratislav Kulhánek                                                                                                               2 
7.    Miloš Zeman                                                                                                                      196 
8.    Marek Hilšer                                                                                                                         47 
9.    Jiří Drahoš                                                                                                                          113 

 
 

2. kolo 26. a 27. 01. 2018 
 

Městys Bobrová 
 
 
 

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem         720 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                                                  508 
Počet odevzdaných úředních obálek                                                                                   508 
Počet platných hlasů                                                                                                            505 

 
7.    Miloš Zeman                                                                                                                  294 
9.    Jiří Drahoš                                                                                                                      211 

 
 

 

Tříkrálová sbírka 
 
V sobotu 6. ledna 2018 navštívili Vaše domácnosti malí koledníci s Tříkrálovou sbírkou.  
Celkem bylo vybráno 28 308,- Kč. Poděkování patří Vám, kteří jste přispěli, koledníkům, kteří ochotně obcházeli 
domácnosti s koledou a hlavně paní Janě Korábkové za organizaci sbírky. 
 



Alzheimer poradna Vysočina 
Alzheimerova nemoc – strašidlo dnešní doby. Hodně se o ní mluví, ale málo o ní víme. Každý jistě zná někoho, 
kdo s touto nemocí bojuje. Statistiky neustále hlásají nárůst nemocných a výzkumné týmy zatím marně hledají 
účinný lék. Ale to neznamená, že jsme v boji s touto nemocí naprosto bezmocní. Zásadní vliv má správná, a 
především včasná prevence! Pokud už máme touto nemocí onemocnět, tak co nejpozději. To ale znamená o svůj 
mozek správně pečovat: používat ho, správně ho krmit, okysličovat. Ale umět mu i dopřát kvalitní odpočinek. A 
pokud už začínáme pozorovat nějaké obtíže, je třeba vyhledat odbornou pomoc. Ne každé zapomínání totiž musí 
hned znamenat, že máme demenci. Mozek je naprosto jedinečný. Celoživotně se rozvíjí a adaptuje na nejrůznější 
životní situace, kterým ho vystavujeme. Většinou se mu daří plně reflektovat naše nároky, požadavky. Zvládne 
s námi zvýšené nároky v nejrůznějších životních obdobích - při změně zaměstnání, náročných obdobích, 
v radostech i starostech. Ustojí nárazové zvýšení hladiny alkoholu při veselé oslavě, zmátoří se po dlouhé 
narkóze, poradí si s drobnými prohřešky v životosprávě. Ale může se stát, že mu to někdy trvá nepříjemně 
dlouho. A těžce snáší i vliv dlouhodobého stresu, nedostatek spánku, pohybu nebo naopak odpočinku. 
Někdy i u svých blízkým můžeme pozorovat výkyvy nálad, změny v chování, časté opakování informací nebo 
otázek, hledání věcí. Ve všech těchto případech je důležité neprodleně vyhledat odbornou pomoc. Vždy je třeba 
odhalit příčinu těchto obtíží. Neboť pokud nemocný pociťuje, že s jeho zdravím není něco v pořádku, způsobuje 
mu to dlouhodobý stres, který jednak zhoršuje obtíže s pamětí, ale je také hlavním rizikovým faktorem při vzniku 
onemocnění demencí.  
Už třetím rokem pracuje v našem kraji Alzheimer poradna Vysočina. Naším posláním je poskytovat komplexní, 
profesionální služby odborného sociálního poradenství všem, kteří se setkávají s obtížemi v oblasti kognitivního 
deficitu. A to jak u sebe, nebo svých blízkých, známých. Cílem je nabídnout široké veřejnosti, neformálním 
pečujícím i profesionálům zázemí a podporu pro zkvalitnění péče o člověka s demencí v domácím prostředí. 
Věříme, že kvalita života člověka s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele.  
Každé třetí úterý v měsíci Vám nabízíme možnost konzultace s našimi pracovníky přímo v prostorách kavárny 
Domova pro seniory Mitrov (Strážek). Provádíme testování paměti. Poradíme, jak správně o svoji paměť pečovat. 
Doporučíme trénování paměti nebo specializovanou lékařskou péči. V případě onemocnění pomůžeme s finanční 
podporou, využitím sítě sociálních služeb. Pokud doma pečujete o takto nemocného, poradíme s úpravou 
bydlení, komunikací a čerpáním sociálních dávek. Poradenství je zdarma a může být i anonymní. Mimo 
poradenského místa na Mitrově působíme na pobočkách po celé Vysočině – blíže na našich stránkách 
www.alzheimerporadnavysocina.cz nebo nás kontaktujte po telefonu nebo přes e-mail.  
Konzultace je vždy nutné domluvit telefonicky (tel.: 561 111 323 nebo 733 629 018) nebo přes 
email: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz . Čas a místo konzultace rádi přizpůsobíme Vašim potřebám!! 
Nebuďte na své starosti sami, přijďte se poradit! Těšíme se na Vaši návštěvu!  
Za tým APV Mgr. Marcela Rýpalová. 

  

KRAJ VYSOČINA: Policisté apelují na řidiče, aby v zimních měsících dodržovali 
zásady bezpečné jízdy 

 V zimních měsících řeší dopravní policisté napříč celým krajem velké množství dopravních nehod, které 
souvisí s jízdou po komunikaci, která je pokrytá ledem nebo sněhem. Řidiči si totiž často neuvědomují, že vozidlo, 
které řídí, se v zimě na silnici chová zcela jinak, než v ostatních ročních obdobích. Právě toto je jeden z důvodů, 
proč k dopravním nehodám dochází. Řidiči ve velkém množství případů nepřizpůsobí rychlost jízdy svým 
schopnostem, povětrnostním podmínkám, stavu a povaze vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou 
smyk, který nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy se v zimním a letním období velmi liší. V zimě musí řidiči 
počítat s horší přilnavostí pneumatik, s větším nebezpečím smyku a nezvládnutím vozidla. Je důležité mít na 
paměti, že povinnost, aby řidiči měli automobil vybavený zimními pneumatikami, vyplývá přímo ze zákona a není 
radno tuto skutečnost podceňovat, a to ani v případě, že vozovka zrovna pokrytá sněhem či námrazou není. 

Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou řidiči povinni mít vozidlo vybaveno 
zimními pneumatikami v době od 1. listopadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá 
vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní 
komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 
tři a půl tuny musí mít na všech kolech zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo 
s maximální hmotností převyšující tři a půl tuny musí mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav a 
hloubka dezénu pneumatik musí být v tomto případě minimálně šest milimetrů. 

Řidiči si ale často neuvědomují, že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu v zimním období 
nestačí. V tomto období je velice nutné dbát dalších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si proto některé z nich 
připomenout. 
 

� Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčejte nebo nezrychlujte. 
Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla 

 
� Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, že vozidlo má na kluzké komunikaci 

delší brzdnou dráhu než v létě na suché silnici 
 



� Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte 
plynule a nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně 

 
� Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu vyzkoušejte 

 
� Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu 

 
� Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní směsi do ostřikovačů. Své vozidlo 

mějte vždy v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte 
 
Na svých cestách buďte opatrní a za každých okolností dbejte zásad bezpečné jízdy. Jedině tak můžete snížit 
riziko toho, že se stanete účastníky dopravní nehody a vrátíte se zpět do bezpečí vašeho domova. 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
oddělení tisku a prevence 
nprap. David Linhart 
vrchní inspektor 
tel: 974 261 208 
mobil: 725 868 475 
e-mail: david.linhart@pcr.cz  
 
Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů. 
 
Medové řezy: Na vál dáme 45 dkg hl. mouky. Do hrnku dáme vařit 1 celé vejce, 15 dkg cukru, 5 dkg tuku. 2 
lžíce medu, 6 lžic mléka,1 lžička jedlé sody a za stálého míchání vařímě 2 minuty. Pak nalijeme do mouky a 
zpracujeme těsto. Rozdělíme na 4 díly a vyválíme placky ve velikosti plechu. Dáme na vymaštěný a moukou 
vysypaný plech, vidličkou propícháme a dáme péct. Nádivka: 1/2 l mléka a 6 lžic hr.mouky. Uvaříme na kaši a za 
stálého míchání vyhladíme. Umícháme 20 dkg másla, 15 dkg cukru a vanil.cukr. Smícháme, natíráme pláty a 
zatížíme. Poleva: 10 dkg hery, 10 dkg cukru, 3 lžíce mléka, 1 lžíce škrobové moučky, 3 lžíce kakaa. 
 

 
 

Dětský karneval 
Základní škola v Bobrové zve děti, jejich rodiče i prarodiče na tradiční  
dětský karneval, který se bude konat 11. března 2018 od 13,30hodin  
v sokolovně v Bobrové. 
 

 

 
Poplatky 
Úřad městyse Bobrová oznamuje, že se budou vybírat poplatky za pevný domovní odpad na rok 2018 
Poplatky 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 26. 2. do 2.3. 2018 na pokladně úřadu městyse. 
 
Výše poplatků: Cena za pevný domovní odpad je 500,- Kč na osobu 
Osvobození od poplatků: 

1) každé třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti do věku 15 let včetně roku, ve kterém tohoto věku 
dosáhlo, 

2) dítě narozené v tomto kalendářním roce 
Úlevy od poplatků: 

1) ve výši 150,- Kč osoby nad 80 let věku včetně celého roku, ve kterém tohoto věku dosáhly ( tzn., že 
zaplatí 350,- Kč) 

2) 50% z celkové výše poplatku poplatníkům v čp. 60, 62, a 326 z důvodu špatné svozové dostupnosti. 
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.  
 
Poplatek za psa: 
jeden pes  100,- Kč 
za každého dalšího 150,- Kč 
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). 

 

Ordinace MUDr. Lukáše Koutného v Bobrové oznamuje, že od  1. 1. 2018 

zajišťuje lékařskou službu pouze MUDr. Zuzana Kozárová, tím dojde ke 

změně ordinačních hodin. 

              NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA!!!!!!!!!! 

PO 
 

13.00 17.00 
 

 
17.00 - 18.00 - Pouze objednané 

prevence 

ÚT 8.00 - 12.00  
12.00 - 14.00 - Pouze objednané 

prevence 

ST 8.00 -  9.00  Odběry pouze sestra 

ČT 7.00 -11.00  
11.00 - 12.00 - Pouze objednané 

prevence 

PÁ 12.30-15.00     

 

Informace pro občany 

V nejbližší době budou umístěny na Dolní a Horní Bobrovou kontejnery na ořezané větve. 
Prosíme občany, aby vhazovaly pouze čerstvě ořezané větve !!!!!!!!!!!!! 

Od začátku roku 2018 bude obecní zpravodaj vycházet jednou za dva měsíce. 

Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaše příspěvky do Zpravodaje. Příspěvky otiskujeme ve znění, v jakém jsme je 
obdrželi. 
Vydal úřad městyse Bobrová 2018, www.mestysbobrova.cz, kontakty: tel. 566673910, e-mail: mestysbobrova@razdva.cz 

 


