ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ
KVĚTEN 2017

FreeRun

Rády bychom občany naší obce pozvaly na letošní FreeRun, který se bude konat opět v Bobrové. Prospějte svému tělu a běžte pro
dobrou věc! Závod je akcí nejen pro sportovce, ale i pro jejich rodiny a kamarády.
Tento rok spolupracujeme s Denním stacionářem ROSA, působícím v Bystřici nad Pernštejnem, zaměřující se na pomoc lidem s
mentálním a kombinovaným postižením. Společnými silami podpoříme ROSU v tom, co jejich klienti potřebují nejvíce.
Sejdeme se na hasičském cvičišti pod rybníkem Kaňovec v sobotu 10. června 2017.
Program:
Přijďte třeba už ve 14,00 hodin
Vyzvedněte si číslo
Připravte se na svůj výkon
START v 15,00 hodin
V průběhu závodu taktéž vyhlásíme malou tombolu s dárky od našich sponzorů, výtěžek z tomboly bude darován Dennímu
stacionáři. Během do cíle tato akce nekončí, teprve se rozjíždí! Po běhu si můžete dát homemade (domácí) občerstvení, maso,
osvěžující limonády a pivo.
Rády bychom také upozornily na POVINNOU přihlášku na naší facebookové stránce FreeRunPomaha, kam sportovci zadají emailovou adresu, na kterou v následujících týdnech přijde informační e-mail.
Těší se na Vás FreeRun Team
Pokud se o FreeRun Teamu chcete dozvědět více, na stránkách Svět běhu vyšel zajímavý
článek:http://m.svetbehu.cz/zajimavosti/31963-freerun-v-dolni-bobrove-skvely-zavod-se-skvelym-umyslem!/ .

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA - pozvánka
Koncert v parku Gustava Mahlera
Český rozhlas Region bude vysílat živě z Letního kina z tradiční akce pro veřejnost
JIHLAVA - Promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky určený pro širokou veřejnost a zajímavá
prezentace všech složek integrovaného záchranného systému našeho kraje s názvem Bezpečný život na Vysočině – to jsou dvě
akce Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, které se budou konat v Jihlavě v červnu u příležitosti Dne Policie České republiky.

Všechny milovníky hudby potěší promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který se uskuteční ve
čtvrtek 15. června 2017 od 14.30 hodin v Parku Gustava Mahlera na ulici Benešova v Jihlavě. Záštitu nad koncertem převzali
hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a primátor statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek. Vstup na
koncert je pro všechny zdarma.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina připravilo na červen pro veřejnost u příležitosti oslav Dne Policie České republiky také
preventivní a prezentační akci. Akce nese název Bezpečný život na Vysočině a uskuteční se ve středu 21. června 2017 v době
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hodin v areálu letního kina v Jihlavě.
Na dopolední části programu, která odstartuje v 9.00 hodin a je určena pro děti mateřských, základních a středních škol celého
kraje, se představí všechny složky integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a další partneři – BESIP, Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, Sportovní akademie Jihlava, Městská policie Jihlava, Armáda České republiky a
další subjekty. Letošní akce bude v mnohém mimořádná – mediální partner - Český rozhlas Region - bude přímo z Letního kina po
celé dopoledne živě vysílat. Návštěvníci se mohou dopoledne těšit na zajímavé a akční ukázky policejních zákroků, na představení
moderní policejní techniky, výstroj a výzbroj moderního bezpečnostního sboru. Chybět nebudou ani společné ukázky činnosti
profesionálních hasičů i zdravotníků, stejně jako stacionární ukázky dalších partnerů akce. Po celé dopoledne se návštěvníci
mohou těšit na pestrý doprovodný program – skákací hrad, malování na obličej a různé soutěže o drobné ceny. Součástí letošní
preventivní akce bude Olympijský běh 2017, který v tento den proběhne v celé České republice. Po ukončení dynamických ukázek
v 11.00 hodin odstartuje přímo v areálu Letního kina Olympijský běh pro školy. Kolem poledne se počítá se slavnostním
vyhlášením jeho výsledků.
Partnerem akce Bezpečný život na Vysočině se staly Město Jihlava a Služby města Jihlavy, kteří umožnily, aby se celodenní
program uskutečnil v areálu Letního kina v Jihlavě. Na odpolední části programu, která proběhne od 13.00 – 16.00 hodin a je
určena široké veřejnosti, se organizačně podílí Kraj Vysočina. Pod jeho záštitou proběhne přímo v areálu Letního kina od 14.00
hodin promenádní koncert Havlíčkobrodské dvanáctky. Odpolední program doplní statické ukázky policejní, hasičské i
záchranářské techniky. Chybět nebude ani stánek Zdravotní pojišťovny MVČR, kde bude zájemcům kromě jiného také dispozici
výživový poradce. Po skončení odpoledního programu v Letním kině odstartuje Olympijský běh dospělých, který tak završí
celodenní zajímavý program zaměřený na zdravý a bezpečný život obyvatel celého našeho kraje.
Záštitu nad akcí převzali hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a primátor statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolf
Chloupek.
Mediálními partnery obou červnových akcí jsou Jihlavské listy a Český rozhlas Region.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR, mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení – tisková mluvčí, tel: 974 261 207, mobil: 725 375 094, e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Senioři, čtěte!

Od začátku letošního roku do 10. května evidují policisté v Kraji Vysočina 11 případů, kdy se pachatelům podařilo okrást
seniory. Za kalendářní rok 2016 policisté těchto skutků v našem kraji zaznamenali na 50. Pachatelé se přitom snaží vylákat
peníze od starších lidí různými způsoby. V poslední době je velmi častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky
elektřiny, vody nebo plynu. Způsobů, jak se zloději mohou dostat do bytů a rodinných domků je více. Podvodníci se
vydávají například za pracovníky různých energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je
evidován nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a požadují jej zaplatit zpět s výhružkou odpojení energií.
Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.
Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetickou společností a zákazníkem probíhá v dnešní době písemnou
formou prostřednictvím České pošty. Může se samozřejmě stát, že nedojde k zaplacení zálohy za odebrané energie ze strany
zákazníka. V tomto případě zákazník dostane poštou upomínku, případně další, kde je již upozorněn na možnost odpojení od
dodávek energií. Rozhodně za zákazníky ale nechodí žádný pracovník těchto firem s tím, že vybírá nedoplatky nebo vrací
přeplatky za odebrané energie.
Pachatelé se především pod výše uvedenými legendami snaží dostat do bytu či domu oběti. Jakmile se podvodník dostane do
bytových prostor, tak velmi rychle lokalizuje prostor, kde má senior uloženy své úspory a následně je odcizí. V tomto případě
policisté doporučují nemít doma velké finanční obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo domu nepouštět. Bylo by
dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu uložené číslo například na starostu obce, své dospělé děti a na Policii
České republiky. V případě, že dojde k takové situaci, kdy u dveří stojí neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou záminkou do
bytu, může senior zavolat přímo těmto osobám a požádat je o pomoc nebo alespoň o radu.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit
jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V
žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout
dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním
hotovosti, osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo tomu člověku, který o půjčku požádal. Vydání peněz
neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi dobře připravení a budou o krok před vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na
nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled podezřele, mají příjemné vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně
oblečení a působí dobrým a seriózním dojmem.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Kancelář ředitele, Oddělení tisku a prevence - nprap. David Linhart, vrchní inspektor, tel:
974 261 208, mobil: 725 868 475, e-mail: david.linhart@pcr.cz

Změna televizního vysílání – pár informací k blízké budoucnosti
„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží!
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho
nahradí vysílání digitální a my musíme nakupovat nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli
používat dva ovladače nebo jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně. Obyčejné digitální vysílání s označením
DVB-T už nám stačit nebude, na scénu se chystá DVB-T2.
Co to vlastně znamená?
DVB-T2 je novou formou digitálního vysílání. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím přímo potvrzené
- například zvýšená kvalita obrazu, zvýšení počtu televizních stanic, zlevnění ceny vysílání, takže by se do hry mohlo dostat stanic.
Naopak to, co většinu nepotěší, je fakt, že žádné zařízení schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-

T2. Výměna televizorů nebo set-top boxů se tedy týká opravdu všech. Bohužel ani ti, kteří si prozřetelně už teď koupili televizi s
DVB-T2 podporou, nemusí mít vyhráno. Pokud totiž zároveň přístroj neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve
kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu.
Proč se přechází na nový TV standard v ČR?
Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. Mobilních zařízení stále přibývá a síť už to nezvládá. Níže se můžete
podívat na krátké video, které vše vysvětluje.
Když už víme, co nám to všechno (ne)přinese, a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy nás to čeká. Už se v minulosti objevilo
několik plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel rok 2017 zřejmě už opravdu bude
tím průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu z analogového vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postupně. Nedokážeme říct,
jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne, nicméně by to mělo probíhat od roku 2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát se bude jednat
o řešení dlouhodobějšího charakteru …
Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte, zda je u popisu produktu tato značka:

Celý článek v původním znění i s videem na: https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/.

Tajné recepty bobrovských dam, paní a pánů.
Dnes Vám nabízíme k vyzkoušení báječné mrkvové řezy.
Budete potřebovat:
600 g mrkve
200 g třtinového cukru (nebo 100 g bílého cukru a 100 g medu)
4 vejce
250 ml oleje
prášek do pečiva a na špičku nože jedlou sodu
1 lžička skořice
300 g polohrubé mouky
Krém:
1 šlehačka ke šlehání (+ ztužovač)
1 kelímek pomazánkového másla
cukr dle chuti
Postup:
Mrkev nastrouháme na jemném struhadle, smícháme s moukou, práškem do pečiva, sodou, skořicí a cukrem. V jiné míse
rozšleháme vejce elektrickými metlami a postupně zašleháváme olej (mělo by vzniknout něco jako majonéza). Pak smícháme vše
dohromady, dáme na plech na pečící papír a upečeme (180 °C asi 40 minut).
Po vychladnutí namažeme krémem, který uděláme jednoduše – vyšleháme šlehačku, vmícháme cukr a pomazánkové máslo. Krém
posypeme buď kakaem, ořechy nebo skořicí a je dobré řezy nechat vychladit v lednici.
Dobrou chuť

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Dne 07.06.2017 od 07:30 do 15:30
Část obce Bobrová
Vypnutá oblast: od zděné trafostanice (od mostu přes Bobrůvku) směr Dlouhé ( mimo benzinové čerpací stanice, sousedního d.č.
131 a mimo areálu družstva napojeného z vlastní trafostanice)

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované
distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o dalším přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie: Dne 20.06.2017 od 07:30 do 17:30
Vypnutá oblast: část obce Bobrová : základní škola č.129 a okolí ( ulice od ZŠ dolů po mostek vč. d.č.297,298,299, od
křižovatky u d.č. 95 ulice nahoru do kopce podél d.č. 105,110 směr nové RD vč. původní zástavby po d.č. 130,338 ), od d.č.
287, 77 a 6 směr Moravec, celá obec Mirošov včetně odběratelské trafostanice Mirošov Družstvo (č. 704060) a trafostanice
MIROŠOV LOM (č. 200470) + d.č. 56

Informace pro občany
•

je možné si na úřadu městyse Bobrová zakoupit sadu 3. tašek na tříděný odpad (plasty, sklo, papír) cena
celé sady je 40,- Kč

•

dále je možné si zakoupit Knihu „Novoměstsko nejen na starých pohlednicích“ na Úřadu městyse Bobrová a
v Místní knihovně Bobrová za 275,- Kč.

Upozornění pro občany
Žádáme občany, aby nenechávali své psy volně pobíhat po obci. Pohyb psů po obci upravuje obecně závazná vyhláška
č.1/2008, kdy se po obci mohou pohybovat psi pouze s náhubkem a na vodítku. Uvědomte si prosím, že pes bez dozoru
může ohrozit ostatní spoluobčany a zakálené trávníky nejsou dobrou vizitkou obce. Porušením vyhlášky se také
nezodpovědní majitelé dopouštějí přestupku. Děkujeme za pochopení.

MUZEUM PANENEK V BOBROVÉ
Stará škola u kostela sv. Petra a Pavla, Bobrová 148
OTEVŘENO KAŽDOU NEDĚLI OD 4. 6. 2017 - 28. 9. 2017
VČETNĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ 5. a 6. 7. 2017
V DOBĚ OD 14 – 17 HODIN
V muzeu najdete více než 1000 panenek, historické kočárky, školní lavici ze 40. let min. století, nově i retro
knihovnu a další zajímavé hračky a exponáty.
Více na http://retro-panenky.webnode.cz/

Vstupné dobrovolné

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

