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Vážení a milí spoluobčané další rok je skoro za námi a 

pro některé nastává také čas rekapitulace uběhlých 

událostí, věcí a prací. Budu se snažit, alespoň částečně 

vás seznámit s děním v naší obci a práce obecního úřadu 

za čas od vydání posledního čísla obecního zpravodaje. 

V tomto roce bylo uskutečněno sčítání lidu a domů, 

k dnešnímu dni je v naší obci přihlášeno 131obyvatel, 

z toho 50 žen, 58 mužů a 23 dětí, ale 15 dospělých osob a 

2 děti jsou v naší obci pouze přihlášeni k trvalému 

pobytu.                    

V roce 1921 při sčítání lidu jsou v místní kronice zapsány 

tyto údaje: Dle posledního sčítání obyvatelstva dle stavu 

z 15. února 1921 žilo zde 382 obyvatelů. Obyvatelstva 

v desetiletí 1910-1920 ubylo 39, obec tvoří vlastně tři 

skupiny, největší část 54 domů tvoří vlastní obec, nad níž 

směrem k Bobrové leží dvůr s 5 domy a mezi vesnicí a 

městečkem Strážek leží sem patřící mlýn Zábršův, jejž 

tvoří 2 domovní čísla.                                                              

Obyvatelstva tedy ve století 1921-2021 ubylo 251 a 4 



domy za století přibyly. Domů s číslem popisným je 

v naší obci 65 a do katastru obce také spadá 33 

rekreačních objektů s číslem evidenčním.                              

Sice nás je v obci méně, ale měla jsem radost, že na 

pořádaném posezení s hudbou na konci léta i přes 

dešťové přeháňky se nás sešel pěkný počet a snad jste se i 

dobře bavili. V příštím roce se budeme snažit akci 

zopakovat, protože příležitostí v naší obci pro setkání je 

málo. Rozsvícení vánočního stromečku jsme bohužel 

v letošním roce nemohli uskutečnit veřejně z důvodu 

opatření vlády, ale je zakoupeno nové osvětlení a 

stromeček se vám snad líbí.                                            

Tříkrálová sbírka proběhne v období od 1. – 16.1, pokud 

to situace dovolí, budou chodit i koledníčci.                           

Od 3.1.2022 bude v prodejně COOP umístěna 

pokladnička.  

 

A jak řekl Jan Werich: 

„Dobré časy se vždycky střídaly se špatnýma“. 

Vždyť špatné časy jsou dobré k tomu, abychom 

si vážili toho, když nám je dobře.                                   

Na to nezapomínejme. 

                                                                   

                                                                  Tomková M.-starostka obce 



➢ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 Zastupitelstvo obce ze dne 26.10.2021 schválilo obecně 

závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za 

obecní systém odpad. hospodářství, ve které schválilo 

výši poplatku 400,-Kč/os./rok, splatnost poplatku je 

nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. 

Osvobození a úlevy: úplné osvobození mají děti do 10 let 

věku, včetně roku, kdy daného věku dosáhnou, pro osoby 

nad 80 let je poplatek snížen na 200,-Kč. Dále pak 

osvobození dané zákonem, které jsou vypsány přímo ve 

vyhlášce, osoby, které se v obci nezdržují a platí poplatek 

v jiné obci a doloží doklad o zaplacení, osoby, které se 

zdržují mimo ČR, a osoby přihlášené na ohlašovně 

Mirošov 27. Celé znění Obecně závazné vyhlášky je k 

nahlédnutí na webových stránkách obce, nebo v listinné 

podobě na OÚ.                                                                         

Pro rok 2022 bude zachován systém svozů- 1 za 14 dní 

svozovou firmou TS Bystřice nad Pernštejnem. Nadále 

bude obec hradit za občany odpady odevzdané na 

sběrném dvoře v Bobrové, ale netýká se to stavebního 

odpadu, který jsou občané povinni likvidovat sami na své 

náklady. Technické služby Bystřice nad Pernštejnem 

ceny za svoz i skládky za skládkovné navýšily. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo prozatím výši poplatku 

ponechat a podle nákladů v příštím roce by se poplatek 

musel navýšit.                                                                

Byly dodány také další 2 ks zvonů na plasty, 1ks je 

umístěn u prodejny a 1ks u Hasičky 



Cena skládkovného byla v letošním roce 1.356,- Kč/ tuna. 

Pro rok 2022 bude cena stanovena během začátku nového 

roku.                                                                                          

-Náklady za svoz a uložení odpadů do letošního 

listopadu: Komunální odpad svoz: 49 138,-Kč, uložení: 

36 342,-Kč/ 26,78 tun/ 23 svozů                                                       

-Plast svoz: 6 419,-Kč, uložení: 15 180,-Kč/                

2 532 kg/ 14 svozů                                                                    

-Sklo svoz: 3 680,-Kč, uložení: 4 275,-Kč/                                    

4 svozy/ 11 zvonů                                                                   

-Papír svoz: 9 660,-Kč, uložení: - 2 809,-Kč/ 11 svozů                         

-Kontejner na objemný odpad: 6 171,-Kč/ 2 svozy                 

-Bio odpad Pipa svoz: 14 862,-Kč/ 4,95 tun                           

drcení: 5 862,-Kč                                                                  

-Sběrný dvůr: 12 901,-Kč/4,55 tun 

Náklady celkem:   164 490,- Kč                                                  

Odměny Ekokom:   45 340,- Kč                                                    

Místní poplatky:      52 680,- Kč      Celkem:  98 020,-Kč                                                                 

Ztráta:  66 470,- Kč                                                                                           

 

 

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ POCTIVĚ 

TŘÍDÍ. 

TŘÍDIT MÁ SMYSL 



➢ KANALIZACE A ČOV 

Firma SPH stavby s.r.o., nechala provést opravy na 

šachtách během letošního podzimu na její náklady firmou 

Prokatec, Brno, injektáží 2 komponentním polyuretanem. 

Provedené opravy budou v následujících měsících 

sledovány a v případě neúspěšnosti tohoto řešení, se bude 

na jaře příštího roku hledat další technické řešení. Nátok 

balastních vod je snížený, ale ne zcela, tak abychom 

splňovali limity k vypouštění odpadních vod. Z toho 

důvodu byla podána žádost na vodoprávní úřad o 

prodloužení termínu navýšeného množství odpadních 

vod. Žádost byla kladně vyřízena dne 15.12.2021 a limit 

pro zvýšený nátok byl prodloužen do 31.12.2022.      

      

➢ VODOVOD 

 

 Městys Bobrová dle nové legislativy ve smyslu § 8 zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích nechal 

vypracovat novou smlouvu s finanční spoluúčastí 

dotčených obcí (Bobrová, Mirošov, Podolí) „Dohoda 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ Smlouva 

byla schválena zastupitelstvem obce dne 21.12.2021 a 

podepsána dne 22.12.2021. Od 1.1.2022 bude 

provozovatelem obecního vodovodu obec Mirošov, 

odborný dohled bude provádět pan Filip Sobotka, 

technické záležitosti a odečet vodoměrů bude i nadále 

řešen s pracovníky městyse Bobrová.                               

Během začátku příštího roku budou připraveny nové 



smlouvy mezi obcí a odběratelem, k podpisu budou 

uživatelé obecního vodovodu následně vyzváni.  

Finanční podíl za vypracování smlouvy naší obce je 

4 500,-Kč za právní služby a 3 267,- Kč za odborné 

poradenství při sestavování smlouvy.                                                

Vzhledem k povinnostem týkajících se provozování 

vodovodu byl Městysem Bobrová zakoupen balíček 

sdílených licencí na Datainfo, licence na aplikaci na 

zařízení, export a import odečtů a účetních dokladů pro 

obecní účetní systém. Licence pro obec Mirošov byla za 

cenu 8 470 -, Kč. 

Dále pak byl nechán zpracován – Provozní řád vodovodu 

Mirošov firmou Enviro-Ekoanalitika za cenu 24 200,- Kč 

a také- Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 

za cenu 16 940,- Kč. Dle plánu financování s ohledem na 

příjmy za vodné a stočné, kdy obec ze sociální únosnosti 

doplácí nemalé částky z rozpočtu obce by měla být každý 

rok vložena částka 600 000,- Kč na spořící účet u KB pro 

obnovu vodohospodářského majetku. Na tento účet je již 

z dřívějších let převáděna částka cca 80 000,- Kč, což 

bude pro další roky ponecháno jako nejnižší limit vkladu. 

Částka se případně navýší dle finančních možností obce a 

výše příjmů za vodné a stočné.                                          

Za letošní rok zastupitelstvo obce schválilo převést na 

účet fondu 200 000,- Kč 

Pro rok 2022 bude cena vodného a stočného stanovena 

počátkem roku a schválena zastupitelstvem obce na 

příštím zasedaní.  

 



➢ PROGRAM OBNOVY VENKOVA 

VYSOČINY 

Název akce:,,Oprava budovy OÚ“, byla dána nová 

izolace, opraven betonový podklad, položená nová dlažba 

a oprava poškozené fasády.                                                                                             

Cena za provedenou práci firmě Z. Roháček, Bobrová 

592 55,  byla celkem 167 300,- Kč včetně DPH . Obec 

obdržela dotaci z Kraje vysočina ve výši 100 000,- Kč. 

Závěrečné vyhodnocení akce bylo podáno 

prostřednictvím MěÚ Nové Město na Moravě na Úřad 

Kraje Vysočina 19. 11. 2021.                                                  

Návrhy na POVV 2022 budou projednávány na příštím 

zasedání zastupitelstva obce.     

➢ VPP 

Úřad práce Žďár nad Sázavou prodloužil dohody o 

příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací                        

pro 2 pracovníky na období od 1.11.2021 do 30.11.2021  

a pro 1pracovníka na období od 1.11.2021 do 31.3.2022 

 

➢ UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTI E.GD a.s. 

Společnost žádá majitele pozemků o ořez, případné 

odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a 

spolehlivé provozování distribučního zařízení. Pro bližší 

informace volejte linku EG:D 800 225 577, nebo na 

stránkách www.egd.cz



 



➢ PRÁCE PROVEDENÉ 

-Oprava odtoku rybníka Návesník, kde stávající odtok 

z plastové kanalizační trubky byl napojen na potrubí 

betonové a to se částečně rozpadlo, bylo vyměněno za 

plastové potrubí v celé délce, až po vyústění do potoka. 

Opravu provedla stavební firma Lubomír Prostřední, 

Bobrová za cenu 33 275,- Kč. 

-Čekárna na rozcestí, stará konstrukce byla odstraněna. 

zaměstnanci obce. Stavební firmou Koukola byl povrch 

zpevněn kari sítí a dán nový beton- za cenu 11 090,- Kč a 

stavební práce za cenu 9 236,- Kč. Pozinkovanou 

konstrukci zhotovila a připevnila firma Zeman, Dolní 

Rožínka za cenu 14 950,-Kč. Železný materiál a dřevo 

byly použity z obecních zásob. Dřevo opracuje a připevní  

na konstrukci pan F. Mazel během jara příštího roku. 

-Zhotovení povrchového kanálu u domu č. p. 64, kde 

dešťová voda stékala až k samotnému domu provedla 

firma J. Pečínka, Moravec za cenu 22 014,-Kč. 

-Prodejna COOP-  navržené změny zastupitelstvem obce 

na snížení nákladů prodejny byly dokončeny. Oprava 

omítky a vymalování bylo provedeno za pomocí 

zaměstnanců obce. Změnu vytápění z elektrického na 

ústřední plynové rozšířením stávajících rozvodů z budovy 

OÚ provedla firma Miloš Štohandl, Žďár nad Sázavou za 

cenu 24 800,-Kč. Přípojku na telefon a internet provedla 



firma Poda a. s. za cenu 3 628,-Kč. Úsporné žárovky byly 

pořízeny za cenu 770,- Kč. 

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO PRODEJNY:  

Tel: 413 114 085 

-Pracovníci obecního úřadu opravili a natřeli dopravní 

značení v obci a zábradlí u vodní nádrže a na mostkách 

přes potok. 

 

 

➢ PRÁCE PLÁNOVANÉ  

V příštím roce dle finančních prostředků, vypsaných a 

dosažených dotací se nám snad podaří uskutečnit: 

-Výsadba nové aleje, jednalo by se o vysazení ovocné 

aleje kolem cesty „k Borovinám“ při získání dotace by 

sázení proběhlo na podzim a doufám, že za hojné účasti 

veřejnosti. 

-Oprava střechy a výměna stávající krytiny nad 

přístavbou budovy OÚ. 

-Oprava mostku přes Mirošovský potok směrem „na 

ulici“. 

-Výměna elektrické rozvodné skříně veřejného osvětlení. 



-Oprava levého břehu rybníka Návesník. 

-Nákup nové sekačky (traktůrku) na udržování veřejné 

zeleně. 

-Nákup nové prolézačky na hřiště. 

➢ UKLIĎME ČESKO 

Dne 16.9. byl díky jedné osobě, které není příroda 

lhostejná pořádaná akce s názvem „Úklid kolem cesty 

z lomu Mirošov-Blažkov“ v rámci celorepublikové akce 

Ukliďme Česko, se nás sešlo jen pár, ale v dobré náladě a 

s pocitem učinění dobrého skutku se posbíralo odpadků 

několik pytlů. Děkuji za uskutečnění akce a za pomoc 

zúčastněným. 

 

➢ DRAKIÁDA 

Drakiáda se uskutečnila dne 16.10. bez dešťových 

přeháněk, ale i bezvětří. Některým přece jen draci vzlétli 

a nejlépe létali draci zhotovení na místě za asistence 

ochotné dobrovolnice, která učila děti draka si vyrobit.   

U skákacího hradu měli zas 2 maminky připravenou 

poznávací soutěž v rozeznávání chutí se zavázanýma 

očima, kdo uhodl co jí, mohl si jít zaskákat. Byly i další 

soutěže a přichystané občerstvení díky dalším ochotným 

duším.                                                                      

Fotografie naleznete na webových stránkách obce.  



➢ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM 

NA ROK 2022 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvky ve výši:   

Diecézní charita Brno, oblastní charita Žďár n/Sáz. 

požaduje příspěvek ve výši 85 000,-Kč, vypočtenou 

v souladu s výzvou k podání žádosti o poskytnutí 

příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům soc. 

služeb, která byla schválena Krajem Vysočina. Obec  

přispěje ve výši 10 000 ,-Kč. 

Diakonie ČCE- středisko Myslibořice příspěvek na 

výstavbu domova pro seniory v Novém Městě na Mor.                                                             

Obec přispěje ve výši 5 000,-Kč. 

➢ MUDr.  ZUZANA KOZÁROVÁ 

Oznamuje že dne  

24.12. bude ordinace UZAVŘENA 

od 27.12. do 30.12 bude ordinace OTEVŘENA             od 7:00 

do 10:00 h pro akutní stavy    

31.12. bude ordinace UZAVŘENA 

VÝDEJNA LÉKŮ BOBROVÁ 

 24.12. ZAVŘENO                                                                   

od 27.12. do 30.12 OTEVŘENO od 8:00 do 12:00h                                                                       

v pátek 31.12. ZAVŘENO  



➢ PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 

Zastupitelstvo obce stanovilo cenu pro rok 2022 za 

palivové dřevo ve výši 500,- Kč/m3   

 

 

Dovolte mi závěrem poděkovat vám 

jménem zastupitelstva obce i jménem 

svým za spolupráci a péči o naši obec a 

popřála vám 

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 

SVÁTKŮ A DO ROKU 2022 

PŘEJEME HLAVNĚ PEVNÉ 

ZDRAVÍ, HEZKÉ RODINNÉ A 

PŘÁTELSKÉ VZTAHY, 

USKUTEČNĚNÉ PLÁNY A 

UCHOVÁNÍ SI POZITIVNÍHO 

VNÍMÁNÍ SVĚTA 



                        OKÉNKO DO MINULOSTI 

Vánoční stromek se začal do domácností v českých zemí 

dostávat až v polovině 19. století a to jen v zámožných 

rodinách. Domácnosti bývaly stísněné a početné a tak se 

stromek nejdříve zavěšoval ke stropu, ozdoby bývaly 

papírové, nebo slaměné.   

Tradice betlémů v domácnostech přišlo postupně poté, co 

císař Josef II zakázal jejich vystavování v kostelích. 

V druhé polovině 18. století byl obrovský rozmach 

betlémů, často to bylo přeplácané a světské a vlastně to 

zastiňovalo myšlenku na zklidnění se v době vánoční. 

Proto tomu císař učinil přítrž a tak si je lidé začali 

vystavovat doma. 

Nejstarší dochovaná zmínka o vánočním stromu na 

náměstí se z našeho nejbližšího okolí týká stromu 

v Novém městě na Moravě. Ten měl být poprvé vztyčen 

v roce 1929 a po válce se pak tradice obnovila.                                                        

 



 

 


