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Vážení a milí spoluobčané,
události, které v průběhu tohoto roku ovlivnily celý svět i ten
náš, byly pro nás pro všechny náročné, zcela jiné, plné obav a
omezení. Svět byl ochromen a zpomalen, ale naše povinnosti
doma, v práci, tak i v obci běžely netknutě dál. I přes různé
překážky díky nařízeným opatřením jsme se snažili plnit
povinnosti a akce naplánované a nezbytné.
Tento rok nás nepostihl jen koronavirus, ale po pár letech, kdy
nás sužovalo sucho a horké dny, byla k nám příroda štědrá a
bohatá na dešťové srážky. A tak 14.června, kdy během
2 h spadlo 100 mm srážek na m2 byla naše vesnice zaplavena.
Došlo k rozvodnění potoka, zatopení sklepů, cest a některých
nemovitostí. Naštěstí nedošlo k větším škodám.
Dovoluji se tedy touto cestou poděkovat za pracovitost a
pomoc všem, kteří ochotně pomáhali.
Bohužel příjmy rozpočtu se vzhledem k situaci zřejmě značně
sníží, budeme se snažit naplánované práce v příštím roce
zvládnout a naši obec udržovat krásnou a prosperující.
A věřím, že s pozitivním myšlením, úsměvem na rtech a
ochotou pomáhat druhým zvládneme různé pandemie i
přírodní katastrofy.

Vzpomínka

Fotografie poručíka Ivo Wirgela (první z leva) je z knihy „Dvacítka“ autor J.Dúbravčík.
Fotografii pro knihu dodal pan František Gregor

V letošním roce uplynulo již 60 let od letecké katastrofy
poručíka letectva Ivo Wirgela. Byl pilotem u tehdejšího
20 stíhacího leteckého pluku v Náměšti nad Oslavou. V roce
1955-1958 absolvoval letecké učiliště a ke svému útvaru přišel
1.12.1958. Na letounech typu MiG-15 započal létat 23.1.1958
a osudného dne 3.8. prováděl třetí let. Poručík Ivo Wirgel byl
starším pilotem u 3 letky, byl aktivní sportovec a na létání se
připravoval poctivě a svědomitě. Byl náročný vůči sobě a
svému mladšímu pilotu. Dosahoval dobrých výsledků
v technice pilotáže, skupinové slétanosti a ve vzdušných
bojích. I přes svoji mladost a menších leteckých zkušeností
měl dobré výsledky a byl jedním z nejlepších starších pilotů u

pluku. Vzpomíná Milan Sivanič, který u 20spolp měl sám tu
čest sloužit a zaslal nám dokumenty a fotografii, aby byla
známa tvář a příběh tohoto pilota, k němuž se osud tak krutě
zachoval. Pan Sivanič získal i zpracovaný spis od VUA Praha:
Dne 3. 8. 1960 v 17. 38 hodin došlo u obce Bobrová okres Žďár nad Sázavou
ke katastrofě letounu MiG-15, při níž zahynul poručík Ivo Wirgel pilot 3.
letky 20. stíhacího pluku 22. stíhací letecké divize. Pilot prováděl slétanost
roje na výšce 10 000 - 12 000metrů jako vedený. Po startu a shromáždění
vystoupal roj do určené výšky, kde provedl dvě zatáčky. Po 15 minutách letu
hlásil poručík Wirgel, že mu jde do kabiny silný dým, že nevidí na přístroje a
provede katapultáž. Řídící létání toto povolil. Pilot normálně odhodil kabinu,
provedl katapultáž a odpoutal se od sedačky. Přesto, že výška letu opuštění
letounu byla víc než dostatečná, nedošlo k otevření padáku až do dopadu na
zem z těchto důvodů. Pilot prováděl katapultáž za mimořádně těžkých
podmínek, nezaujal správnou polohu při vystřelení a nárazem o okraj kabiny
si přivodil těžké pohmoždění levého lokte, čímž nastala podle názoru lékařů
ztráta vědomí. Automatický uvolňovač padáku KAP-3, který má padák
otevřít e výšce 4 000 metrů se při katapultáži nárazem poškodil natolik, že
přestal normálně pracovat a padák se v určené výšce neotevřel. Hlavní
příčinou katastrofy bylo vniknutí silného dýmu do kabiny způsobené
vytékáním paliva nebo oleje do prostoru kompresoru, odkud páry kapaliny
zahřáté kompresorem na vysokou teplotu se potrubím pro přetlak v kabině
vedou přímo do pilotního prostoru. Podle hlášení a reakce pilota a podle
obsahu CO v krvi byla koncentrace kouře značná a vylučovala jeho další
pobyt v letounu. Ze zbytků letounu nelze přesně identifikovat, kde závada
vznikla a co bylo její příčinou, protože letoun narazil na zem vysokou
rychlostí a explodoval. Vina pilota na příčinách katastrofy je vyloučena.
Letoun prováděl dne 3. 8. již třetí let a byl podle zápisu v technické
dokumentaci a podle výpovědi technického personálu na let řádně
připraven. Jde o závadu, která vznikla až během letu vadou materiálu a
proto je i vina technického personálu vyloučena.
Zdroj, VUA Praha

Milan Sivanič Svaz letců ČR Hradec Králové

•

Tradiční rybářské závody k MDD
I při nepříznivé situaci a deštivému počasí se nám podařilo
uskutečnit rybářské závody, zúčastnilo se asi 35
soutěžících dětí.

•

Program obnovy venkova Vysočiny
V rámci POVV byla opravena obecní komunikace. Cena za
dílo byla 369 657,-Kč. Obec obdržela dotaci z Kraje
Vysočina ve výši 127 000,-Kč. Dne 18.11.2020 byla podána
závěrečná zpráva akce na MěÚ Nové město na Moravě.

•

Oprava břehu u řeky
Vybagrovaná hlína s kamením z opravované komunikace
nám posloužila k opravě břehu odstavného místa u řeky
Bobrůvky. Břeh byl značně poškozený po silných deštích
v červnu.

•

Oprava obecního bytu
Byla provedena oprava koupelny a chodby v bytě č.1
Práce provedla firma J.Koukola-zednictví.
Cena za dílo byla 90 763,- Kč. A provizorní oprava střechy
nad přístavbou obecních bytů (izolační lepenkou) byla
30 813,- Kč.

•

Úřad práce Žďár nad Sázavou
V rámci VPP nám od srpna byla schválena dotace na 2
pracovníky.

•

Drakiáda
V září proběhla drakiáda a soutěže pro děti. Počasí nám
tentokrát přálo, vítr už méně, ale různé hry, skákací hrad a
občerstvení dětem i rodičům zpříjemnilo odpoledne.

•

Splašková kanalizace a ČOV
Firma Envirox provedla dvakrát opravy šachet injektáží
celkem za cenu 136 431,- Kč. Injektáže pomohly snížit
nátok balastních vod, ale díky deštivému roku a dostatku
spodních vod máme nátok na ČOV stále zvýšený. Po
podání žádosti na vodoprávní úřad v NMnM o navýšení
ohledně vypouštění vod nám vyšly vstříc, ale pouze do
konce r.2021. Do té doby musí obec zajistit nápravu a
snížit nátok. Zastupitelstvo obce zvažuje postup řešení a
na odstranění závad pracuje.

•

Přístřešek pod OÚ
Za pomoci dobrovolníků byla namontována ochranná
plachta na pódium pod obecním úřadem. A firma Pavel
Zeman – Dolní Rožínka vyrobila 10ks laviček se stoly za
cenu 30 000,- Kč. Dřevo a část kovových trubek obec
poskytla z vlastních zdrojů. Doufám, že se nám v příštím
roce situace ohledně pandemie uklidní a lavičky využijeme
při nějaké kulturní události.

•

Volby do ZK a Senátu Parlamentu ČR
2. a 3. 10. se uskutečnily volby do zastupitelstva Kraje
Vysočina
účast v naší obci byla 43,52%
zvítězila strana: ODS a starostové 10 hlasů
1. kolo voleb do SP ČR
účast v naší obci byla 43,52%
zvítězil: Michal Šmarda 14 hlasů
2. kolo voleb do SP ČR se uskutečnilo
9. a 10 . 10.
účast v naší obci byla 21,23%

zvítězil: Michal Šmarda 12 hlasů
Děkuji volební komisi, pro které byly volby tentokrát
náročnější, vzhledem ke zpřísněným hygienickým podmínkám
za klidný průběh voleb.

Ing. Josef Klement,
senátor za obvod Žďár nad
Sázavou
Na svého senátora se můžete obracet prostřednictvím
emailu, či telefonu. Osobně pak v kanceláři ve Žďáře nad
Sázavou, na ulici Komenského 1, v 5. patře. Schůzku
sjednejte prostřednictvím asistentů.
Kontakt na senátora:
Josef Klement
778 538 312
Email: klementj@senat.cz

Kontakt na asistenty:
Pavla Krejzlová
725 434 463
Email: krejzlova@josefklement.cz
Radek Pátek
725 434 473
Email: patek@josefklement.cz

www.josefklement.cz

f@ingjosefklement

Příjemné prožití Vánočních svátků a
pevné zdraví Vám přeje
Josef Klement
- obvodní kancelář senátora -

•

Povodňový plán obce
Zastupitelstvo obce nechalo zpracovat digitální
povodňový plán firmou ENVIPARTNER s.r.o., Brno.
Předpokládaná cena 30 000,- Kč.

•

Webové stránky
Dle zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti webových
stránek a mobilních aplikací, přinesl určité povinnosti
samosprávám. Příslušná pravidla pro většinu obcí platí do
konce tohoto roku. Zastupitelstvo obce po předložení
cenových nabídek rozhodlo oslovit firmu MUPS ONLINE
AGENTURA, Žďár nad Sázavou o vytvoření nových
webových stránkách obce. Předběžná cena je 20 000.- Kč.

•

Vodovodní řád obce
Starostka obce zadala firmě ENVIRO, Velké Meziříčí
zpracovat vodovodní řád z důvodu ke změnám legislativy
vodního hospodářství nelze nadále pokračovat
s uzavřeným Inominátním kontraktem mezi městysem
Bobrová a naší obcí. Od roku 2021 bude uzavřena nová
smlouva ohledně provozování vodovodu. Předpokládaná
cena je 23 000,- Kč.

•

Upozornění ohledně odpadů
Nádoba na ukládání olejů a tuků z domácností je umístěna
mezi kontejnery u obchodu. Do této nádoby ukládejte
tuky a oleje nalité pouze do PET lahví, ne do skla a
ostatních obalů.
Do kontejneru na textil patří čisté oděvy, oděvní doplňky,
kabelky, obuv, hračky. Neodhazujte matrace, koberce,
molitan, netextilní materiály apod.

Obracíme se také na uživatele kanalizace, aby
neodhazovali hygienické ubrousky, vložky ani kosmetické
ubrousky. Zbytky odpadu rostlinného charakteru
ukládejte celoročně do kontejneru na bioodpad.
Děkujeme za pochopení.

•

Prodej palivového dřeva
Zájemci o koupi palivového dřeva mohou svoje požadavky
nahlásit na obecním úřadě v úředních hodinách, cena je
300,- Kč za m3.

•

Dopravní spoje
Od 1.1.2021 přebírá Kraj Vysočina některé vybrané spoje
u kterých dojde k časovým posunům. Nové jízdní řády jsou
k dispozici na obecním úřadě a budou vylepené na
zastávkách.

•

Telefonní automat
O2 Czech Republik a.s. informuje, že dle aktuálního
rozhodnutí ČTÚ končí povinnost provozovat veřejné
telefonní automaty jako univerzální službu. Na základě
toho přestane být tel. automat u vstupu do budovy OÚ
funkční od 1.1.2021. Demontáž proběhne během
1.pol.2021.

•

Tříkrálová charitativní sbírka
Sbírka se v naší obci opět uskuteční začátkem ledna
2021. Sbírku provedou žáci a studenti z naší obce za
doprovodu dospělé osoby.

•

MUDr.Kozárová
Oznamuje, že dne 23.12.2020 a 31.12.2020 bude ordinace
uzavřena z důvodu dovolené.

•

Pošta Bobrová
Oznamuje, že dne 24.12.2020 bude pošta uzavřena a dne
31.12.2020 bude otevřeno od 8:00 – 12:00h.

•

Svoz komunálního odpadu
Změna svozu bude místo čtvrtku ve středu 23.12.2020.
Mimořádný svoz bude ve čtvrtek 7.1.2021. Další pak dle
smlouvy každých čtrnáct dní v sudém týdnu, tzn.
14.1.2021, 28.1.2021,…

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem
zastupitelstva obce a jménem svým poděkovala za
spolupráci a péči o naši obec a popřála vám hezké
prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém
roce 2021
Marcela Tomková, starostka obce

•

Finanční rozpočet obce Mirošov
Finanční rozpočet obce na rok 2021 je vyrovnaný.
Předpokládaná finanční rezerva na rok 2021 (včetně
zůstatků na účtech): 2 586 748,- Kč.

