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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané!
Blíží se konec roku a to je čas bilancování a hodnocení. Aby vaše hodnocení práce obce bylo objektivní, rozhodli
jsme se, že vytvoříme zpravodaj. Ve
zpravodaji je alespoň obecně uvedeno
to, co se v obci v uplynulém roce událo,
ale také aktivity plánované do budoucna. Doufám, že se tvorba zpravodaje stane tradicí.
Komunikace mezi lidmi je důležitou
součástí spolupráce. Proto, když budete
mít potřebu sdělit svoje stížnosti a připomínky, nebo podněty a nápady, je
lépe tyto záležitosti se mnou projednat
osobně, popřípadě po telefonu. Vyhneme se tak zbytečným nedorozuměním
a pomluvám. Věřím, že informovaností
a přímým jednáním lze předejít zbytečným konfliktům.
Je potřeba říci, že o způsobu vedení obce nerozhoduje jeden člověk, ale
poslední slovo má vždy zastupitelstvo
obce složené z jedenácti členů. Zasedání zastupitelstva obce se konají zhruba
jednou měsíčně a jsou veřejně přístupná všem obyvatelům obce. Řešení některých problémů se může neinformovanému člověku zdát jednodušší, než
ve skutečnosti je. V mnoha případech
neexistuje jedno správné řešení a není
možné vyjít vstříc všem. Obec se musí
chovat jako správný hospodář.
Moje poděkování patří všem, kteří se
v tomto roce jakkoliv podíleli na organizaci a financování kulturních a sportovních akcí i každodenních činnostech.
Děkuji všem spolkům a občanům, kteří
dění v obci a zejména práci s dětmi obětují svůj volný čas a své snažení.
Přeji všem občanům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a lásky.
za zastupitelstvo obce
Vítězslav Rous
starosta
prosinec 2019
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Katastrální výměra:
Nadmořská výška:
Zeměpisné souřadnice:
První písemná zmínka:

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

5,74 km2
440 m n. m.
49° 10´ 16´´ s. š., 16° 5´25´´ v. d.
1104

Členství obce
Svazek Vodovody a kanalizace
Svazek obcí pro komunální služby
Mikroregion Náměšťsko
Spolek pro obnovu venkova
Energoregion 2020

www.vaktr.cz
www.svazek-sluzby.cz
www.namestsko.cz
www.spov.org.cz
www.energoregion.cz

Stav obyvatel
celkem

muži

ženy

563

296

267

0-14

76

38

38

15-64

372

203

169

65 a více

115

55

60

43,0

42,5

43,5

počet obyvatel
v tom ve
věku
průměrný věk

Pohyb obyvatel
živě narození
zemřelí
přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek
sňatky
rozvody

22. únor 2019
14. březen 2019
3. červen 2019
21. srpen 2019
11. listopad 2019

Zemřelí v roce 2019
Alena Kadlecová
Jaroslav Čaněk
Růžena Kavalcová

6. leden 2019
18. červen 2019
12. srpen 2019

Jubilea v roce 2020
Jaromír Kavalec
60 let
Marcela Melkesová 60 let
Petr Dufek
60 let

Zdroj: Český statistický úřad (k 1. 1. 2019)

kategorie

Narození v roce 2019
Ondřej Loukota
Bohdana Vlková
Zina Kuncová
Matěj Tručka
Leona Hadrabová

celkem
3
7
-4
26
9
17
13
2
-

Zdroj: Český statistický úřad (k 1. 1. 2019)

Petr Vlk
Milan Outulný
Jana Rousová
Emilie Šidlová
Petr Kratochvíla
Karel Křehlík
Vítězslav Melkes
Rudolf Smital
Dana Žáková
Věra Kotoulová
Marie Křehlíková
Marie Dobrovolná
Miroslav Matoušek
Vlas mil Jabůrek
Jaroslava Sýkorová
Marie Hájková
Fran šek Vágner

60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Anežka Hadrabová 70 let
Jiří Ventruba
70 let
Petr Adam
70 let
Jiří Mafek
70 let
Fran ška Kotounová 75 let
Marie Souralová
75 let
Jan Kotoun
75 let
Jaroslava Matoušková 75 let
Jana Křehlíková
75 let
Dana Sýkorová
75 let
Marie Sýkorová
75 let
Jaroslav Popelka
75 let
Jaroslav Brach
80 let
Jozef Murin
80 let
Vítězslav Karásek
80 let
Věra Jurková
80 let
Marie Hošková
80 let
Josef Franěk
85 let
Bronislava Blažková 85 let

Druhy pozemků
celková výměra (ha)

574,38

zemědělská půda

399,04

orná půda

355,87

chmelnice

-

vinice

-

zahrada

14,63

ovocný sad

0,32

trvalý travní porost
nezemědělská půda

28,22
175,34

lesní pozemek

52,86

vodní plocha

39,23

zastavěná plocha a nádvoří

11,52

ostatní plocha

71,73

Zdroj: Český statistický úřad (k 1. 1. 2019)
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SLUŽBY PRO OBČANY
Česká pošta s.p., Hartvíkovice 31
PO
08:00 - 10:00, 14:00 - 15:00
ÚT
08:00 - 10:00, 14:00 - 15:00
ST
08:00 - 10:00, 14:00 - 16:30
ČT
08:00 - 10:00, 14:00 - 15:00
PÁ
08:00 - 10:00, 14:00 - 15:00
SO, NE
Zavřeno
Smíšené zboží Cabejšková, Hartvíkovice 36
PO
6:00 - 10:00 14:00 - 16:00
ÚT
6:00 - 10:00 14:00 - 16:00
ST
6:00 - 10:00 14:00 - 16:00
ČT
6:00 - 10:00 14:00 - 16:00
PÁ
6:00 - 10:00 14:00 - 16:00
SO, NE
8:00 - 10:00

Hartvíkovice

Z HISTORIE OBCE
Vážení čtenáři prvního obecního zpravodaje. Byl jsem osloven zdejším obecním
úřadem, abych napsal článek z historie naší
obce, který by tento zpravodaj doplnil a zároveň občanům přiblížil dění nedávno či
dávno minulé. Vzhledem k době a různým
výročím jsem se rozhodl přiblížit skutky,
které se staly přibližně před 100 lety.
Protože v naší obci jako jedné z mála
v republice, není ještě po 100 letech zbudován pomník padlým za I. světové války, rozhodl jsem se touto cestou občanům přiblížit jména těch, kteří se z fronty do naší obce
již nevrátili a jejich ostatky jsou rozesety
po bojištích, převážně východní Evropy.
Dne 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku proti Srbsku jako odvetu za atentát v Sarajevu, který byl spáchán
na rakousko-uherském následníkovi trůnu
arcivévodovi Františku Ferdinandovi d´Este dne 28. června 1914. Další reakce států
Evropy byla řetězová a v krátké době se
v Evropě rozhořel konflikt nedozírných následků, kdy na jedné straně stálo Rakousko-Uhersko, Německo, Osmanská říše (dnešní
Turecko a Bulharsko). Na straně druhé pak
především Rusko, Francie, Velká Británie,
Itálie a další. Z naší obce začali postupně rukovat otcové od rodin, později i mladí muži
a starší pánové. To proto, že lidských zdrojů
stále ubývalo. A tak postupně začaly rodinám v Hartikovicích (tak se do roku 1918
obec jmenovala) chodit lístky s oznámením
o smrti člena jejich rodiny.
Antonín Soural narozen 17. dubna
1875 v Hartikovicích na čp. 39, syn Matěje
Sourala a Anny. Sloužil u 14. zeměbraneckého pluku a hospodařil na čp. 5. Byl střední
postavy, modrých očí a hnědých vlasů. Zemřel dne 17. září 1914 ve vojenské nemocnici v Jihlavě na zápal plic.
František Hort narozen 7. června 1887
v Hartikovicích na čp. 33 a syn svobodné
Marie Hortové. Sloužil u 81. pěšího pluku
a zemřel 10. prosince 1914 v domobranecké nemocnici ve Znojmě.
Antonín Potuček narozen 26. srpna
1880 v Hartikovicích na čp. 19 byl synem
Antonína Potučka a Františky. Sloužil u 24.
domobraneckého pluku, byl střední postavy, modrých očí a kaštanových vlasů. Zemřel na choleru v Homoně v Uhrách, dne
29. září 1914.
František Kadlec narozen 31. března
1894 v Hartikovicích čp. 40 a byl synem Karla Kadlece a Mariany. Byl malé postavy, hnědých očí a kaštanových vlasů. Padl v Manilové na ruské frontě, dne 21. března 1915.
Alois Milostný narozen 17. června
1884 v Hartikovicích na čp.21 byl synem
Františka Milostnýho a Josefy. Byl svobodprosinec 2019

ný a také byl zakládajícím členem hasičů
a jejich první starosta. Sloužil u 81. pěšího
pluku. Padl v urputných bojích v Karpatech
na vrchu Javorník, dne 22. března 1915, kde
o den později padl i jeho kamarád F. Sedlák.
Jeho mladší bratr Jaroslav Milostný, byl zajat u Zborova 1. července 1917 a 23. ledna
1918 vstoupil do ruských legií, a to do úderného praporu generála Kornilova, který působil na jihu Ruska.
František Sedlák narozen 1. června
1890 v Hartikovicích na čp. 27 byl synem
Jana Sedláka a Barbory. Sloužil u 81. pěšího pluku. Padl na vrchu Javorník dne 23.
března 1915. Jeho bratr Emil Sedlák bojoval
v ruských legiích u 2. střeleckého pluku.
Antonín Florián narozen 24. května
1887 v Hartikovicích na čp. 7 a byl synem
Jana Floriána a Barbory. Sloužil u 14. zeměbraneckého pluku a padl 28. března 1915
v Kolomci.
Rudolf Kříž narozen 7. dubna 1896
v Hartikovicích na čp. 3 byl synem Jana Kříže a Anny. Padl 21. června 1916 ve Zlatniku,
když byl zasažen granátem.
Antonín Karpíšek narozen 15. ledna
1881 v Pulkově. V Hartikovicích v té době
sloužil v panské dvoře čp. 31 jako čeledín.
Padl v boji 13. srpna 1916.
František Čaněk narozen 7. května
1894 v Hartikovicích čp. 51 a byl synem
Františka Čaňka a Josefy. Byl střední postavy, černých očí a černých vlasů. Zemřel v Albánii dne 25. března 1917.
Vojtěch Nováček narozen 21. listopadu 1895 v Hartikovicích čp. 91 byl synem
zdejšího učitele Josefa Nováčka. Zemřel
následkem neštovic, dne 17. dubna 1917
v Pavlovici v Rusku.
Leopold Pokorný pravděpodobně
narozen 1895 v Brně, civilním povoláním

řezník a v naší obci bydlel na čp. 73. Bojoval na straně Ruska jako legionář v české
průzkumné rotě úderného oddílu generála
Kornilova na jihu Ruska, kde později bojoval i Jaroslav Milostný z Hartikovic čp. 21.
Zmínka o jeho smrti je zmíněna i v knize
Metoděje Pleskýho - Srdce ze zlata i ocele.
Zde je uvedeno, že padl následkem dělostřelby u Jamnice dne 8. června 1917.
Antonín Šmídek narozen 23. dubna
1879 v Hartikovicích na čp. 68 byl synem
Antonína Šmídka a Františky. Byl střední
postavy, černých vlasů a zelených očí. Dne
12. prosince 1917 se v Omsku přihlásil do
ruských legií a bojoval u 7. střeleckého pluku, ale 26. května 1918 je vyloučen pro dezerci. Více není známo, a protože se z fronty
nevrátil, byl 2. listopadu 1919 prohlášen za
mrtvého.
Karel Kotoul narozen 4. ledna 1868
v Třesově, byl synem Jana Kotoula. V Hartikovicích žil od roku 1897 na čp. 85. Zemřel
v Gorici na střevní katar, neznámo kdy.
František Pokorný narozen 24. prosince 1880 v Hartikovicích na čp. 8 byl synem
Františka Pokornýho a Marie. Byl střední
postavy, kaštanových vlasů a hnědých očí.
Více není známo.
Jakub Cabejšek narozen 30. dubna
1895 v Hartikovicích na čp. 67 byl synem
Jakuba Cabejška a Marie. Sloužil u 81. pěšího pluku a byl v ruském zajetí, ze kterého se
nevrátil a byl prohlášen za mrtvého.
Jan Vejmelka narozen 7. listopadu
1880 v Hartikovicích na čp. 56 a byl synem
Jana Vejmelky a Františky. Více není známo.
Rudolf Kačírek narozen 7. dubna 1894
v Hartikovicích čp. 39 a byl synem Ludvíka
Kačírka a Františky. Více není známo. Jeho
bratr Ludvík Kačírek bojoval v ruských legiích u 8. střeleckého pluku.

Tak vypadala naše
obec v době světové války
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Josef Sysel narozen 26. srpna 1896
v Hartikovicích čp. 1 byl synem Josefa Sysla a Karly. Zemřel doma na následky španělské chřipky dne 5. listopadu 1918 ve 3.
hodiny ráno.
V předešlých řádcích bylo zmíněno několik legionářů. Aby byl jejich výčet kompletní, je třeba připomenout ještě z naší

obce tyto: František Sysel u 5. střeleckého
pluku, Jan Sysel u strážné roty MV, Josef
Janko u 3. střeleckého pluku, avšak později
zběhl do bolševických vojsk. Dále Rudolf
Kafka, František Vidlák u 8. střeleckého pluku. Tímto příspěvkem jsme si připomněli
stručné osudy těch, kteří se z front evropských bojišť již nevrátili domů a jejichž pa-

mátce je věnován tento článek.
Na závěr žádáme všechny občany,
pokud někdo má nějaký příspěvek (dokument, fotografii, připomínku), budeme
rádi za doplnění prázdných míst v obecní
kronice.

Mar n Outulný
obecní kronikář

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V letošním roce byly navýšeny poplatky za svoz a nakládání s odpady na základě
celkového navýšení cen v tomto odvětví.
Přestože se tyto poplatky zvýšily, obec stále na každého poplatníka doplácí. Představenstvo svazku obcí a valná hromada ESKO-T se již delší dobu zabývá nepříznivou
situací na trhu se surovinami z tříděného
odpadu, která nastala počátkem letošního roku, kdy Čína výrazně omezila dovoz
těchto odpadů k dalšímu zpracování. Toto
omezení vývozu a nedostatek kapacit na
zpracování tříděných odpadů u nás i v EU
zapříčinilo, že je na trhu nadbytek vytříděného odpadu a současné kapacity nestačí
odpad zpracovávat. S tímto jevem souvisí
i postupné snižování výkupních cen tříděných odpadů.
Za I. pololetí letošního roku klesla výkupní cena papíru o 43 %, u obalu z PEHD
materiálu o 10 % a nejcitelněji se to projevilo u plastových fólií, kdy u čiré klesla
cena o 69 % a u barevné fólie klesla vý-

kupní cena za poslední měsíce na nulu
a následně se dostala dokonce i do záporných čísel. To znamená, že za její využití je
třeba naopak platit. V současné době o ni
na trhu není vůbec zájem, a proto je její třídění dočasně zastaveno. Prognóza vývoje
výkupních cen není příznivá. U některých
komodit bude stagnovat, u dalších dále
klesat.
Dalším negativním jevem, který se za
I. polovinu roku 2018 projevil je, že při téměř stejném množství svezeného plastového odpadu, se o 6 % navýšilo množství
odpadů, které do žlutých kontejnerů nepatří. Likvidace těchto odpadů negativně
zatěžuje provoz třídící linky. Třídící linka
byla zatím vždy zisková. Z vytvořeného
zisku byly nabízeny barevné kontejnery na
tříděné odpady zdarma do bezplatného
pronájmu a částečně tento svoz i dotován.
Vzhledem k této situaci nebudou již kontejnery na tříděné odpady poskytovány do
obcí zdarma, ale bude možnost si je zakou-

pit do vlastnictví obce.
Obdobná situace je i u dotřiďování
velkoobjemového odpadu a dřeva ze
sběrných dvorů. U dřeva výkupní cenu
ovlivnila především kůrovcová kalamita.
Nadbytek kvalitního dřeva srazil výkupní
cenu o 50%. U energeticky využitelného
odpadu se jeho nadbytkem zvýšil požadavek na kvalitu a druh drcení. Tyto požadavky si vyžádaly vícenáklady na provoz
střediska.
Výše zmiňované situace zapříčinily,
že provoz třídící linky Třebíč a dotřiďovací
linky OC Petrůvky se dostal za I. pololetí
2018 do hospodářské ztráty a firma ESKO
– T s.r.o. není schopna dále dotovat tuto
vzniklou situaci. Představenstvo svazku
obcí na svém jednání 31. 7. 2018 konstatovalo, že situace je vážná a aby byla ztráta
vyrovnána a dále nenarůstala, nezbývá nic
jiného, než svoz tříděného odpadu zpoplatnit a navýšit i cenu za příjem odpadu
v OC Petrůvky.

Sběr a třídění odpadů v obci
Obec Hartvíkovice zajišťuje sběr, třídění a svoz tříděných odpadů. V obci je
rozmístěno celkem 12 lokalit s kontejnery
na tříděný odpad. Jedná se o kontejnery
na papír, bílé a barevné sklo, plasty a nápojové kartony, kovy, biologicky rozložitelný odpad, jedlý olej a tuky (nádoba
u kulturního domu) a textilní materiály
(Potraviny Cabejšková). Dále obec zajišťuje 1x ročně sběr a svoz nebezpečného
odpadu. V případě potřeby nakládání
s velkoobjemovým odpadem je k dispozici skládka Petrůvky a sběrné dvory ve
Studenci a Náměšti nad Oslavou. Po obci
je také rozmístěno celkem 5 hnědých
kontejnerů na biologicky rozložitelný
odpad o objemu 3 m3. V případě, že jsou
tyto kontejnery plné, nebo se s nimi právě
manipuluje, je možnost tento druh odpadu vyvézt přímo ke kompostování do areálu bývalého JZD.
V letošním roce bylo vytvořeno 5 no-
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vých stání na kontejnery s podkladem ze
zámkové dlažby s oplocením. Akce byla
spolufinancována z programu Obnova
venkova Vysočiny 2019. V příštím roce se
očekává dodání několika nových barevných kontejnerů financovaných ve spolupráci s ESKO-T.
Jako každý, rok i letos v dubnu proběhla akce „Čistá Vysočina 2019“. Akce je
celokrajská a je zaměřena na sběr a svoz
veškerého odpadu kolem komunikací
v obcích i mimo ně. Do akce se zapojili zaměstnanci obce a základní škola. Nově se
odpad sbíral i okolo komunikace v „Babí
hoře“.
Sesbíraný
odpad je pak vždy
v pytlích svážen firmou ESKO-T k vytřídění.
Ohledně odkanalizování rodinných domů je třeba

zmínit, že od 1. ledna 2020 vejde v platnost novela vodního zákona č. 113/2018
Sb. Podle této novely bude povinností
vlastníka jímky předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních
dvou kalendářních let (od 1. 1. 2021), jinak bude hrozit pokuta.

Nádoby na třídění

Hartvíkovice

TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE
V současnosti se o pořádek v obci
a další práce spojené s obecním majetkem starají zaměstnanci obce a pracovníci financovaní z Úřadu práce.
Všechny tyto činnosti zajišťují celkem 4
osoby, které mají na starost úklid obce
v každém ročním období. V nezimních
měsících je to zametání posypového
materiálu a úklid posypových kontejnerů, doprava kontejnerů na biooodpad
(2 - 3x týdně dle potřeby vč. Třesova),
zpracování bioodpadu, úklid a odvoz
železa, rozmístění a úklid odpadkových
košů a psích exkrementů. Dále sečení
trávy, sečení fotbalového hřiště, hrabání listí, příprava na provoz dětského hřiště, údržba hřbitova (zalévání, hnojení,
sečení, kácení thují, postřik), školy, tělocvičny a kulturního domu, opravy a příprava obecní techniky na zimu, řešení
náhlých havarijních stavů, autodoprava
materiálu občanům (dovoz písku, drti,
dřeva, …).
Mezi další činnosti patří příprava
a úklid akcí (dětský karneval, pálení ča-

rodějnic, dětský den, pouť, obecní ples,
Oktoberfest, drakiáda, vánoční besídka),
příprava na advent (betlém, sněhuláci,
osvětlení stromu, výzdoba) a příprava na
Velikonoce (zajíci, výzdoba). V zimních
měsících jde o odhrnování a odklízení
sněhu vč. posypu (obec, hřbitov, areál
družstva, Zákoutí, pláž), oprava a natírání laviček, interiérové stavební úpravy

např. ve skladu zahradní techniky a další
údržbové práce spojené se zimním počasím a aktuálním stavem.
V letošním roce byly po skončení
zimního období opožděny úklidové
práce na hlavní komunikaci a opravné
práce na všech komunikacích z důvodu poruch a oprav strojů Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny.

Zaměstnanci obce

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Od 1. ledna 2020 vejdou v platnost nové obecně závazné
vyhlášky, které aktualizují vyhlášky z minulosti. Konkrétně byly
aktualizovány tyto vyhlášky:
• O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• O místním poplatku z pobytu
• O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

•

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hartvíkovice
• O místním poplatku ze psů
Vyhlášky jsou dostupné k nahlédnutí na webových stránkách obce www.hartvikovice.cz pod záložkou „Obec“ v sekci
„Vyhlášky, zákony“.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HARTVÍKOVICE
Teprve před nedávnem začal školní
rok 2019/2020. Zdá se to být jen chvilka,
uteklo to jako voda. Školní rok zahájilo
v mateřské škole 25 dětí a v základní
škole 14 žáků. Ve škole v tomto roce působí v mateřské škole dvě plně kvalifikované učitelky a asistentka pedagoga.
V základní škole učí dvě kvalifikované
učitelky a vychovatelka školní družiny
a v jedné osobě i asistentka pedagoga.
Škola i letos realizuje projekt v rámci Šablon II – projektů zjednodušeného
vykazování. Jedná se o dotaci MŠMT
z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Na realizaci našeho projektu jsme získali pro mateřskou školu
i základní školu celkem 565 984,00 Kč.
Finanční prostředky využijeme na vzděprosinec 2019

Vystoupení dětí při vánoční besídce
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lávání pedagogů, ale především pro
děti a žáky. V tomto školním roce budeme ve výuce realizovat setkávání s odborníky z praxe, budeme vyjíždět na
různé exkurze a přibližovat tak dětem
a žákům běžný život, aby získali další
nové vědomosti, zkušenosti a zážitky.
V základní škole bude během tohoto
školního roku probíhat činnost badatelského klubu a z těchto finančních prostředků podpoříme i činnost kroužku
Angličtinka, který vede paní Bc. Marcela
Veselá, DiS pro žáky školy i děti z mateřské školy.
Kromě realizace „šablon“ budeme
samozřejmě pořádat i další, již tradiční

akce. Začali jsme Spaním ve škole, na
které jsme letos přizvali i předškoláky
z mateřské školy. Všechny děti noc ve
škole zvládly a moc pěkné bylo i posezení s rodiči u ohýnku a opečení špekáčků na školní zahradě. Další velkou
akcí byla vánoční besídka na začátku
adventu, již tradičně pořádaná spolu
s rozsvícením vánočního stromu. Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem,
kteří se na přípravě besídky podíleli - především všem paním učitelkám,
panu Rousovi za doprovod na foukací harmoniku a housle, pracovníkům
obce za přípravu sálu. Děkujeme i rodičům za vstřícnost a projevené díky

a pochvalu za povedený program. Velmi si vaší přízně vážíme.
V letošním roce se škola zapojila do
organizace Tříkrálové sbírky, při které
skupinky žáků ze základní školy, pod
dohledem pedagogů, ve spolupráci
s Oblastní charitou Třebíč od občanů
Hartvíkovic vybraly celkem 23 223,- Kč.
Na závěr bych chtěla popřát za
všechny zaměstnance i děti základní
a mateřské školy klidné, krásné a radostné Vánoce a do nového roku 2020
hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů
a vše dobré.
Mgr. Jana Žalkovičová,
ředitelka

BABINEC HARTVÍKOVICE
Babinec Hartvíkovice vznikl 31. března 2014 se sedmi členkami. K dnešnímu dni je členek třináct. Scházíme se každé poslední pondělí v měsíci. Jednou za dva roky pořádáme ostatky.
Po ukončení průvodu po vsi dětem v hasičce rozdáváme drobné pozornosti a podáváme menší pohoštění. Během ostatkové
veselice vyhlašujeme a oceňujeme tři nejlepší a nejzajímavější
masky. Z výtěžku z ostatků pořádáme pro seniory posezení
s živou hudbou a občerstvením, které se pořádá jednou za dva
roky v kulturním domě. Každoročně přispíváme do tomboly na
obecním plese.
za Babinec
Milada Kotounová

Ostatky 2019

MYSLIVECKÉ VÁNOCE V POJIHLAVÍ
„A nyní, myslivci, se opětně do svého
díla dejme, co Pán Bůh stvořil nám, to poctivě ochraňujme...“ se zpívá v jedné části
svatohubetrské mše, kterou myslivci vždy
3. listopadu uctívají svého patrona – svatého Huberta. Poctiví myslivci se totiž snaží
přírodu a volně žijící zvěř chránit, chovat
ji v dobré kondici a přiměřeném početním stavu. I lov chápeme především jako
chovatelský zásah do populací zvěře, při
kterém průběrným odstřelem přednostně
vyřazujeme slabší a neduživé kusy. Ty by
zimu pravděpodobně ani nepřežily. Musíme však také udržovat předepsané početní stavy, protože přemnožení zvěře by se
projevilo neúnosnými škodami na lesních
porostech i na zemědělských kulturách.
Od konce léta, kdy z polí najednou zmizí většina plodin, přikrmujeme zvěř dužnatým krmivem – krmnou i cukrovou řepou
a lehčeji stravitelným jadrným krmivem,
nejlépe ovsem, aby nabrala tukové zásoby, ze kterých žije od Vánoc až do jara. Po
Vánocích přikrmujeme už jen objemovým
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krmivem – lučním senem, sušenou vojtěškou či letorosty, jadrné krmivo by zejména
srnčí zvěř během zimy už nedokázala strávit. V této době zvěř potřebuje především
klid, protože jakýmkoli vyrušením, stresem
či úprkem přichází o tolik potřebnou energii, na které závisí její přežití.
Na to bychom měli myslet během vánočních vycházek do lesa. Pokud jsme

zvyklí s dětmi ozdobit v lese vánoční stromek pamlsky pro zvěř či ptactvo, nebo přispět chutnými „dárky“ do krmelců, měli bychom se k nim přibližovat opatrně, protože
zvěř v zimě zalehává poblíž. Pejsky bychom
při tom měli mít určitě na vodítku, anebo je
raději v zimě do lesa vůbec nevodit.
Ačkoli se to v poslední době vytrácí
z veřejného povědomí, je myslivost nej-

Brigáda na úklid pasek před novou výsadbou

Hartvíkovice

starší formou ochrany přírody. Z generace
na generaci přenášené znalosti a zkušenosti myslivců jsou v tomto směru nezastupitelné. Veškeré lesy, pole, sady, louky
a vodní plochy v České republice jsou rozděleny do jednotlivých honiteb, ve kterých
myslivecky hospodaří jednotlivá honební společenstva, resp. myslivecké spolky.
Honitba Hartvíkovice s celkovou výměrou
1409 ha se rozkládá v katastrech obcí Hartvíkovice, Popůvky a Kramolín, patří do ní
i celá vodní plocha Dalešické přehrady od
kramolínské hráze až po třesovský most.
Hospodaří v ní Myslivecký spolek Pojihlaví, který v roce 2003 založil a řadu let
vedl Jiří Dobrovolný. Spolek má podle
svých stanov 15 členů, z toho 9 z Hartvíkovic, 3 z Popůvek a 3 z Kramolína. Současným předsedou je Miroslav Nováček, mysliveckým hospodářem Ondřej Herman,
finančním hospodářem David Outulný. Na
činnost tohoto tříčlenného výboru i celého spolku dohlíží dozorčí rada ve složení
Ladislav Svoboda, Zdeněk Sedlák a Otto
Tručka. Nadpoloviční většina členů spolku
(8 z 15) jsou současně členy celostátní myslivecké organizace Českomoravské myslivecké jednoty, resp. Okresního mysliveckého spolku Třebíč. Scházíme se pravidelně
jedenkrát měsíčně, abychom probrali aktuální situaci v honitbě i ve spolku, navzájem se informovali o úlovcích, vyslechli si
pokyny hospodáře k péči o zvěř a honitbu i k plnění plánů průběrného odstřelu,
prodiskutovali aktuální dění a dohodli se
na zajištění nadcházejících aktivit. Přesto, že je v našem spolku řada „vyzrálých“
členů, pyšníme se díky převažující většině
mladých myslivců nejnižším věkovým průměrem ze všech mysliveckých spolků na
okrese Třebíč. To se jistě odráží v přístupu
k práci ve spolku, k jeho tradičním i novým
výzvám a aktivitám.
Důležitou součástí myslivosti jsou její
bohaté, prastaré tradice. Díky nim je také
myslivost od roku 2011 zapsána na seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové
kultury České republiky. Například tradiční myslivecké odívání, myslivecká mluva,
projevování úcty živé i ulovené zvěři, zvyky na honech a jejich výřadech i „posledních lečích“ jsou povinností i ctí každého
správného myslivce. Na lovy chodíme
v zeleném či hnědém oblečení, nikoli však
maskovacím, na hlavách nosíme tradiční
plstěné klobouky nebo kožešinové čapky,
raději než golfové či baseballové kšiltovky.
Ze střelené zvěře nevytéká krev ale
„barva“, zvěř nás nepozoruje očima ale
„světly“, nestojí na nohou ale na „bězích“
či „stojácích“… I jen přeřeknutí se u myslivců trestá, ovšem přátelsky a zábavně.
Myslivecká mluva vznikla již ve středověku
prosinec 2019

Výřad po honu na drobnou zvěř

jako cechovní žargon myslivců a rozdělení
zvěře na pernatou a srstnatou; spárkatou,
černou, drobnou atd. se používalo mnohem dříve než současná zoologická taxonometrie, kterou si možná pamatujeme ze
školy: kmen / třída / řád / čeleď / rod / druh.
Věděli byste, například, co v myslivecké
mluvě znamenají „zbraně“, „klektáky“, „páráky“ či „háky“? Nápovědou vám budiž, že
se všechny tyto pojmy týkají „černé zvěře“.
K mysliveckým tradicím patří i troubení
na lovecké rohy, kterým dodáváme vznešenost našim ceremoniálům, prokazujeme
úctu ulovené zvěři i patronům myslivosti.
Výřady po společném lovu za soumraku
s hořícími ohni a troubením Halali patří
k našim nezapomenutelným zážitkům.
Podzimní hony jsou pro nás odměnou
za celoroční práci v honitbě. Každý rok
organizujeme jeden v listopadu a jeden
v prosinci. Letos proběhly 16. listopadu
a 7. prosince. Protože hlavně díky intenzivní zemědělské velkovýrobě drobné
zvěře ubylo, a naopak přibylo škod způsobených černou zvěří v lesích i na polích,
kombinujeme hony na drobnou s naháňkami na černou zvěř. Velice si ceníme
účasti dobrých honců, kteří jsou schopni
se chovat disciplinovaně, přesně plnit pokyny vedoucího honců a ochotně procházet v reflexních vestách ve vyrovnaných
řadách náročným terénem, většinou po
zalesněných stráních nad přehradou. Takoví místní honci jsou u nás vždy vítaní,
i na naší tradiční malé silvestrovské naháňce, kterou pouze místní myslivci, tentokrát
už bez hostů, zakončují loveckou sezónu.
Sraz máme na Silvestra v 9 hodin u fotbalového hřiště v Zákoutí. Místní honci jsou
srdečně zváni.
Máme radost z hojné účasti místních
obyvatel, ať už jsou majiteli pozemků, na
kterých myslivecky hospodaříme či nikoli,
na našem už tradičním letním „Mysliveckém kotlíku pro sousedy a přátele myslivosti“ na louce „Béčina“ u Popůvek. Dá
nám každý rok docela dost práce zajistit
a rozmístit preparáty na myslivecké stezce

Myslivecká stezka „Za béčinou“

a další disciplíny pro děti i dospělé, připravit občerstvení i doplňkový program, letos
např. s country kapelou „Druhej dech“. Pokaždé nás ale potěší odezva na tuto akci
mezi našimi sousedy z Hartvíkovic, Popůvek i Kramolína.
Letos jsme si konečně dodali kuráž
a v červnu (měsíci myslivosti) jsme uspořádali v hartvíkovické škole besedu s dětmi
o lese, zvěři a myslivosti. Děti ze základní
i mateřské školy se nám podařilo zaujmout. Mohly si pohladit peří nebo srst našich preparátů, zblízka si prohlédnout rozloženou brokovnici, vyzkoušet si troubení
na lovecký roh a po besedě si ověřit své
znalosti v malém mysliveckém kvízu. A tak
nás napadlo, že je příště namísto kvízu požádáme, aby nám po besedě namalovaly
obrázky, které pak v červenci vystavíme
na již čtvrtém Mysliveckém kotlíku pro
sousedy a přátele myslivosti, kde nám je
pomůžete ohodnotit a ocenit. Už nyní vás
srdečně zveme.
Nyní mi však dovolte popřát vám za
všechny hartvíkovické, ale i popůvské
a kramolínské myslivce krásné Vánoce,
hodně zdraví v novém roce 2020 a příjemné zážitky při procházkách naší sice neustále utlačovanou, ale stále ještě ochrany
hodnou, živou přírodou.
Ing. Miroslav Nováček
předseda Mysliveckého spolku Pojihlaví
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HARTVÍKOVICE
Sbor dobrovolných hasičů Hartvíkovice byl založen v roce 1913 a v současné době má cca 50 členů, z toho 11
členů je zařazeno do zásahové jednotky obce. Máme k dispozici Avii a nové
vozidlo Ford Transit. Scházíme se každý první pátek v měsíci. Náš sbor se
účastní soutěží v hasičském sportu –
soutěží v kategorii ženy, muži, mladší
i starší žáci.
Pořádáme také různé akce – pálení
čarodějnic a jednou za dva roky masopust a pouť (v roce 2020). Dále pomáháme při rozsvícení vánočního stromu nebo při novoročním ohňostroji,
kde podáváme svařené víno.
V letošním roce na jaře jsme uspořádali úklid v hasičské zbrojnici a okolí,
přičemž jsme odpracovali desítky brigádnických hodin. Jako každý rok jsme
pořádali pálení čarodějnic, k tomu patří stavění vatry, limonáda a špekáčky
pro děti a sladké odměny za splněné
úkoly.
Na hasičském tréninku našich starších a mladších žáků mají největší zásluhu manželé Vlasta a Libor Sýkorovi
a paní Marta Sýkorová. První hasičská
soutěž, na kterou jsme letos s dětmi
vyrazili, bylo okresní kolo hry „Plamen“
na jaře 18. května 2019 do Petrovic
u Třebíče. Mladší žáci skončili na 5.
a starší žáci na 11. místě. Dne 15. června jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Okarci, kde se ženy umístily na 1.
místě, muži na 3. místě, starší žáci na
2. místě a mladším žákům se bohužel
nezadařilo.
Dne 14. září jsme vyrazili autobusem na výlet do Strachotína. Navštívili
jsme Sirotčí Hrádek a archeopark Pavlov přímo v srdci Pálavy. Po obědě nám
hasiči ze Strachotína připravili projížďku na záchranářském člunu a skútru po
Novomlýnských nádržích. Výlet jsme
ukončili prohlídkou hasičské zbrojnice
ve Strachotíně.
Začátkem října jsme v hasičské
zbrojnici uvítali děti ze základní školy
a mateřské školky, kde proběhlo seznámení s činností sboru dobrovolných
hasičů a naší zásahové jednotky včetně ukázky hasičského oblečení a vybavení. Děti si mohly prohlédnout hasičskou zbrojnici a nové hasičské vozidlo,
na závěr dostaly sladkou odměnu.
Dne 19. října v Dalešicích proběhl závod požárnické všestrannosti, ve
kterém se starší žáci umístili na 19. místě z 25 a mladší žáci skončili na 6. místě
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Výlet do Strachotína

Děti při soutěži v Dalešicích

ze 14 zúčastněných.
Koncem listopadu jsme se jako každý rok podíleli na rozsvícení vánočního
stromu, při kterém jsme podávali svařené víno.
Na konci roku proběhne výroční
valná hromada. Jedním z bodů bude
volba výboru SDH. Na Nový rok od

18:00 se na Vás budeme těšit se svařeným vínem u novoročního ohňostroje.
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, spokojenosti, pohody
a štěstí v roce 2020 vám přejí členové
SDH Hartvíkovice.
Bc. Michaela Požárová
člen SDH Hartvíkovice
Hartvíkovice

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HARTVÍKOVICE
Mužstvo mužů
Již skončený i právě probíhající ročník bojuje naše mužstvo v okresním přeboru, do kterého sestoupilo po sezóně
2016/2017.
Po celý průběh uplynulého ročníku
jsme se drželi na čele tabulky, až jsme ho
nakonec zakončili na povedeném čtvrtém místě. Díky situaci v dalších okresních a krajských soutěžích to bylo místo
postupové. Postup do I. B třídy jsme však
odmítli.

Mužstvo TJ Hartvíkovice

Konečná tabulka ročníku 2018/2019 okresního přeboru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
FŠ Třebíč 
Rudíkov 
Vladislav
Hartvíkovice
Třebelovice
Výčapy
Náměšť - Vícenice „B“
Blatnice
Chlístov
Lipník
Rokytnice
Jemnicko „B“ 
Horní Újezd 
Pyšel 

Kromě okresního přeboru jsme se
zúčastnili i okresního poháru, kde se
nám podařilo vyhrát základní skupinu
a postoupit do jarních bojů. Přemožitele
jsme našli až v semifinále, kde jsme narazili na celek Třebelovic, který nás jasně
předčil a porazil nás 7:2.
Ročník jsme dokázali zakončit s bilancí
75 vstřelených branek, což z nás udělalo
druhý nejofenzivnější celek. Celé dvě třetiny branek našeho celku obstarala dvojice
útočníků Martin Kopuletý, Jakub Sýkora.
Jakub Sýkora se dokonce stal nejlepším
střelcem celé soutěže s úctyhodným náskokem devíti branek na druhého v pořadí.
Nejlepší střelci mužstva
Jméno

Odehrané Vstřelené
minuty
branky

Jakub Sýkora

1925

32

Martin Kopuletý

1320

18

David Kopuletý

2130

7
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Zápasy
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Bilance
18-6-2
17-3-6
14-6-6
13-3-10
13-3-10
13-2-11
11-7-8
10-9-7
12-2-12
11-2-13
9-4-13
6-4-16
5-1-20
1-6-19

Aktuální ročník je výjimečný počtem
regionálních derby, která nabízí. V okresním přeboru se totiž sešli týmy Koněšína,
Studence a Vícenic. Díky tomu nebylo
o atraktivní zápasy nouze.
Na rozdíl od předchozího ročníku

Skóre
94:29
73:43
49:34
75:43
69:73
48:44
71:59
56:51
67:69
69:67
55:79
37:67
35:78
27:89

Body
60
54
48
42
42
41
40
39
38
35
31
22
16
9

se nám však sportovně tolik nedaří. Po
13 zápasech jsme posbírali pouhých 14
bodů a jen těsně se držíme nad hranicí
sestupu. Problém který nás sráží je to,
že nedokážeme bodovat v zápasech, ve
kterých jsme byli herně lepší.

Průběžná tabulka ročníku 2019/2020 okresního přeboru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Třebelovice
Výčapy
Vladislav
Rokytnice
Chlístov
Náměšť - Vícenice „B“
Nové Syrovice
Myslibořice
Lipník
Hartvíkovice
Blatnice
Horní Újezd
Studenec
Koněšín

Zápasy
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Bilance
10-1-2
10-1-2
9-1-3
8-1-4
7-0-6
6-2-5
6-1-6
5-3-5
5-2-6
4-2-7
4-2-7
4-2-7
2-2-9
1-0-12

Skóre
48:28
33:11
34:22
41:24
45:32
39:34
24:32
24:37
39:34
31:29
24:36
27:33
26:48
12:47

Body
31
31
28
25
21
20
19
18
17
14
14
14
8
3
9

Mládež
V roce 2019 Hartvíkovice neměly ani jeden vlastní mládežnický celek. Mladší a starší dorostenci hrají v týmu vzniklém
spojením Náměště, Vícenic a Hartvíkovic. V týmu si vedou velice obstojně a patří k jeho oporám. Od září jsme začali připravovat kroužek pro nejmenší, kde se schází děti ve věku 5
až 9 let. Herní formou se snažíme v dětech vybudovat vztah
k fotbalu a pohybu celkově.
Pouť
V roce 2019 měla Tělovýchovná jednota tu čest, že mohla
uspořádat tradiční pouť. Celý program začal v pátek 30. srpna stavěním máje, po kterém následovalo posezení pod májí
s občerstvením. V sobotu se konala taneční zábava, na které
zahrála skupina Lazaret. Nedělní program pak obstarali stárci zavádějící po vsi spolu s kapelou Horané. Dechová kapela
Horané obstarala i hudební produkci pod májí, kde zahrála
k poslechu a tanci.

Fotbalový kroužek pro nejmenší

Chci poděkovat všem fanouškům za podporu nejen při
domácích zápasech, kteří fandili i přesto, že se nám zrovna nedařilo. Věřím, že jim v jarní části soutěže uděláme víc radosti,
než na podzim.
Ing. Michal Kopuletý
předseda klubu

Dechová kapela Horané

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HARTVÍKOVICE
Milí rodiče a děti, vážení přátelé,
uvádí se, že první betlém postavil roku 1223 o štědrovečerní
noci sv. František z Assisi v lesní jeskyni nedaleko obce Greccio
v Itálii. Do jeskyně dal jesle vystlané senem a vedle nich postavil
živá zvířata. Sem pozval o vánoční noci vesničany z širého okolí.
Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a kopec se míhal
mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi. Když
vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich
sloužil kněz mši a František četl úryvky z evangelia, které vypráví podrobně o Kristově narození. Podle tradice byla tato událost
nejen prvním „betlémem“, ale byla tu vlastně poprvé sloužena
i půlnoční mše svatá. Na přítomné zapůsobila živá scéna natolik, že se záhy začala tato tradice šířit a napodobovat nejen po
celé Itálii, ale i po celém světě. Od té doby se postupně dostal
betlém na naše náměstí, náves, do našich kostelů a domácností,
ať už jako živý či s figurkami.
Krátce před letošními Vánocemi papež František napsal apoštolský list Admirabile signum (Podivuhodné znamení) o významu a hodnotě jesliček. Je to, myslím, první papež, který se písemně věnoval tomuto tématu. Přečtěme si několik jeho slov:
„Před jesličkami se mysl ráda vrací do dětských let, kdy se dychtivě čekalo, až začne jejich strojení. Tyto vzpomínky nás vždycky
přivádějí k novému uvědomění si velkého daru, který jsme dostali tím, že nám byla předána víra, a zároveň v nás budí povinnost a radost umožnit dětem a vnukům prožít tutéž zkušenost.
Není důležité, jak se betlém vystrojí, může být stále tentýž, nebo
se každý rok měnit. Záleží na tom, že promlouvá do našeho života. Všude a jakoukoli formou vyprávějí jesličky o Boží lásce,
o Bohu, který se stal děťátkem, aby nám řekl, jak blízko je každé
lidské bytosti v jakékoli situaci, ve které se nachází.“
Celý text si můžete přečíst na farních internetových stránkách www.farnosthartvikovice.cz
Je to velmi vhodné jako vánoční četba pro rodiče a děti
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a pomůcka k vysvětlení betlémské krajiny i jednotlivých figurek.
Na těchto stránkách najdete i jiné informace jako jsou bohoslužby, historie, fotogalerie, let helikoptérou nad Hartvíkovicemi
a Dalešickou přehradou, cennosti v opravené věžičce střechy
kostela sv. Jiljí.
Přeji vám požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce!
P. Tomáš Holý, Farář
Hartvíkovice, kostel sv. Jiljí
Pravidelné bohoslužby
Ne
7:30
Čt
18:00
Bohoslužby o Vánocích
24. 12. 2019

21:00

25. 12. 2019

7:30

26. 12. 2019

7:30

31. 12. 2019

14:00

1. 1. 2020

7:30

Náměšť nad Oslavou,
kostel sv. Jana Křtitele
Pravidelné bohoslužby
Ne

9:00

Út

18:00

St

18:00

Pá

18:00

So

8:00
Bohoslužby o Vánocích

24. 12. 2019

16:00, 24:00

Sedlec u Náměště nad
Oslavou, kaple sv. Anny

25. 12. 2019

9:00

26. 12. 2019

9:00

Pravidelné bohoslužby

31. 12. 2019

16:00

1. 1. 2020

9:00

4. neděle v měsíci

11:00

2. sobota v měsíci

18:00

Bohoslužby o Vánocích
26. 12. 2019

11:00

Hartvíkovice

KULTURNÍ AKCE aneb slovo místostarostky
Kultura a kulturní akce jsou důležitou
součástí života obce. Určitě jste si všimli
několika změn v naší obci, které se týkají
výzdoby obce a kulturních akcí. Snažíme
se o to, aby se lidé z naší obce více potkávali na kulturních akcích a tím docházelo
k většímu stmelování nejen mezi spolky,
ale i mezi ostatními obyvateli.
Chtěli jsme i více vyzdobit naši krásnou vesnici a proto jsme vyrobili betlém
ze slámy, schránku na Ježíškovu poštu,
sněhuláky ze dřeva, velikonoční zajíce ze
slámy nebo květinové kolo jako podzimní výzdobu.
Mezi dosavadní kulturní akce v naší
obci patří události jako dětský karneval
(Místní škola), Obecní ples, masopust
(Babinec a SDH Hartvíkovice), pálení

čarodějnic (SDH Hartvíkovice), tradiční
pouť (SDH Hartvíkovice a TJ Hartvíkovice), besídka s rozsvícením vánočního
stromu (Místní škola ve spolupráci s obcí
a SDH Hartvíkovice) nebo novoroční ohňostroj.
Nově se snažíme o organizaci akcí
jako jsou velikonoční tvoření, kde jsme
v hasičce vyráběli velikonoční zajíce.
Podzimní a vánoční tvoření ve spolupráci s obcí Studenec, kde jsme vyráběli
věnce nebo výzdobu před dům. Spolupodíleli jsme se i na 1. hartvíkovické
drakiádě, kterou pořádala farnost. Dále
jsme pořádali Svatomartinský lampionový průvod, setkání hartvíkovických žen,
nebo pozvání Mikuláše domů. Největší
radost máme z obnovení tradice Vítání

Svatý Martin v Hartvíkovicích

občánků. Tento rok jsme přivítali již 3
děti (podmínkou je dítě starší 6-ti týdnů
a trvalý pobyt matky v obci).
Hlavními sportovními činnostmi, které se v naší obci organizují jsou fotbal,
stolní tenis a cvičení pro ženy.
Tělocvičnu neboli kapli využívají nejen děti ze školky a školy k výuce tělesné
výchovy, ale konají se zde tréninky malých fotbalistů, které probíhají každé úterý v 17:00 - 18:00 a každý pátek v 16:00
- 17:00. Každé pondělí v 17:00 - 18:00
navštěvují tělocvičnu ženy, které cvičí
BOSU. V kulturním domě se každé úterý
a pátek v 17:30 - 19:00 hraje stolní tenis.
Místní knihovnu můžete navštívit každou neděli v 9:00 - 10:00 (mimo období
prázdnin).

Vítání občánků

Pozvánka na kulturní akce v obci
28. prosinec 2019
1. leden 2020

Turnaj ve stolním tenise od 13:00
Novoroční ohňostroj od 18:00

21. únor 2020

Obecní ples se skupinou DREAMS

28. únor 2020

Dětský karneval

7. březen 2020
30. duben 2020
6. září 2020

Masopustní průvod s kapelou Lesanka, večerní zábava se skupinou Echo Budišov
Pálení čarodějnic
Tradiční pouť

Kulturní dění v naší obci můžete
nově shlédnout i na FACEBOOKOVÝCH
STRÁNKÁCH NAŠÍ OBCE.
Další akce budeme postupně doplňovat na internetových stránkách obce

prosinec 2019

www.hartvikovice.cz a na facebookových stránkách pod názvem Obec Hartvíkovice.
Tímto chci poděkovat všem, kteří
se jakkoliv podíleli na tvorbě celoroční

výzdoby, nebo pomohli při konání akcí,
ale také těm, kteří se pořádaných akcí
zúčastnili!
Bc. Michaela Požárová
místostarostka obce
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INVESTIČNÍ AKCE
Dokončené v roce 2019:
Komunikace a inženýrské sítě „U borovice“ II
Na obecních pozemcích v lokalitě
„U borovice“ byla v červnu tohoto roku
dokončena výstavba místní komunikace
s chodníkem a uložení všech potřebných
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace
splašková i dešťová, plynovod, elektřina, veřejné osvětlení). V lokalitě vzniklo
celkem 7 parcel pro výstavbu rodinných
domů určených k prodeji. V druhé polovině letošního roku proběhl prodej
těchto parcel, ke kterému podalo žádost
o koupi celkem 5 zájemců. Zbylé parcely
budou zájemcům nabídnuty v následujícím roce.

došlo k výměně nevyhovujících obrubníků a části chodníků. Stavba byla dokončena v říjnu. K financování akce byl
sjednán bankovní úvěr.

Nové stání pod kontejnery

Výkop dešťové kanalizace

Stavební práce zasíťování pozemků

Kabelizace venkovní sítě VO + rozhlas
Tato akce byla dokončena v březnu letošního roku. Jednalo se o uložení
elektrických kabelů do země spolu s instalací stožárů veřejného osvětlení včetně rozhlasu. Akce se týkala okolí hlavní
komunikace a severní a západní části
obce.
Oprava havarijního stavu dešťové
kanalizace
Stavební akce řešila rekonstrukci dosavadní dešťové kanalizace, která byla
v havarijním stavu. Rekonstrukce kanalizace proběhla v návaznosti na rekonstrukci povrchů. Stávající trasa a dimenze byly v rámci rekonstrukce zachovány.
Rekonstrukcí došlo ke zlepšení odvodnění řešené části včetně kvality odváděných dešťových vod. Rozsah akce byl
oproti původní projektové dokumentaci
navýšen cca o 61 m včetně propojení
propustku, který byl investorem i zhotovitelem akceptován. V rámci akce také
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Stání pod kontejnery
Jednalo se o realizaci celkem 5 stání
tvořených zámkovou dlažbou pro hnízda kontejnerů včetně oplocení typu NYLOFOR 3D v celé šířce hnízda. Akce byla
podpořena spolufinancováním Kraje Vysočina.

Oprava rybníka
Akce byla realizována na podzim
tohoto roku. K obnově základních vodohospodářských funkcí a ke zlepšení
technického stavu nádrže bylo zapotřebí provést odtěžení zeminy, vybudovat
nové výpustné zařízení a bezpečnostní
přeliv, dozdít a zpevnit opěrné stěny
břehů a hráze, napojit dešťový přítok
do stávající dešťové kanalizace. V severovýchodní části byla ponechána část
zeminy pro vytvoření litorálního pásma.
Ze severní části nádrže byly odstraněny
náletové dřeviny. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Mimo rozpočet akce bylo
nutné zajistit vylovení ryb, přemístění
rostlin, vypuštění a po realizaci i napuštění rybníka. To vše bylo realizováno ve
spolupráci obce, SDH Hartvíkovice a veřejnosti.

Opěrná zídka
Během října a listopadu byla provedena oprava havarijního stavu opěrné
zdi u č.p. 40. Po rozebrání dosavadní zdi
byla vybudována nová zeď z původního
kamene, která je nyní stavebně provázána s kamenným podložím kvůli zlepšení
statických vlastností zdi.

Stavební práce na opěrné zídce

Vstupní dveře do ZŠ
Letos v září byly v budově ZŠ instalovány nové hliníkové dvoukřídlé vchodové dveře s horním fixním světlíkem.
Staré plastové dveře byly již nevhodné
z důvodu únavy materiálu.

Vypouštění rybníka

Osvětlení vánočního stromu
Po oslovení 10 firem dodávajících
vánoční výzdobu a osvětlení vánočních
stromů do obcí a měst byla ze 4 podaných nabídek vybrána jedna podle nejnižší ceny v rámci navrženého rozsahu.

Hartvíkovice

Plánované do budoucna:
Rozšíření čistírny odpadních vod
Předmětem akce jsou stavební
úpravy stávajících nádrží a provozní
budovy čistírny odpadních vod a výstavba nových nádrží související s navýšením kapacity čistírny odpadních vod.
Na pozemku budou vystavěny nové
provozní nádrže, které budou trubně
spojeny se stávající provozní budovou
a stávajícími nádržemi. Vše bude propojeno novým potrubím a osazeno
novou technologií. Je navržena mechanicko-biologická čistírna s dlouhodobou směšovací aktivací a aerobní
stabilizací kalu. Přislíbena je finanční
spoluúčast ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Dalšími zdroji pro spolufinancování budou Kraj Vysočina a Svazek Vodovody a kanalizace. Výše podílu
obce je v současnosti pouze odhadovaná. Předpokládané zahájení realizace je
v dubnu roku 2020.
Dostavba kanalizace
Nově vybudovaná splašková kanalizační síť bude napojena na ČOV. Nová
kanalizace je v obci navržena jako oddílná - splašková. V obci bude proto
dostavěna nová splašková kanalizace,
na kterou budou připojeny všechny objekty přípojkami kanalizace. Na novou
splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody od obyvatel.
Z hlavních stok budou k jednotlivým objektům provedeny odbočky domovních
přípojek splaškové kanalizace. Projekt
je nyní ve fázi povolování stavby, poté
bude zpracována projektová dokumentace pro veřejnou zakázku, kde bude
stanovena cena. Předpokládaný termín
realizace je podzim roku 2020.
III/39214 Hartvíkovice, průtah
Jedná se o opravu hlavní komunikace vedoucí v celé délce obce. Stavbou
dojde k celkové opravě a tím k dosažení

vyhovující únosnosti a životnosti silnice
III/39214. Celková oprava vozovky zahrnuje celoplošnou recyklaci podkladních vrstev za studena s přidáním pojiv
a položením 2 vrstev asfaltobetonového
krytu. Směrové vedení trasy se nemění.
Oprava silnice bude respektovat stávající
vchody a vjezdy do objektů a dále doplnění chodníků. Vlastníkem komunikace
a investorem akce je Kraj Vysočina. Předpokládaný termín realizace akce je druhá polovina roku 2020.
Hartvíkovice – Na Horkách:
Kabelizace NN
Jedná se o kabelizaci elektrického
vedení do země spolu s připoložením
kabelu VO včetně realizace stožárů VO
a rozhlasu. Akce se bude týkat lokalit „Na
Horkách“, ulice v okolí rybníka „U Melkesů“ a dvou ulic spojujících hlavní komunikaci se hřbitovem. Nyní probíhá tvorba
projektové dokumentace. Předpokládaný termín realizace je rok 2021.
Oprava hřbitovní zdi
Hřbitovní zeď, která stojí jižně od
kostela vyžaduje opravu. Předpokládané
náklady na opravu budou financovány
z dotace Ministerstva pro místní rozvoj
ČR a zbylé náklady se rozdělí mezi ŘKF,
Obec Hartvíkovice a ostatní obce farnosti. Termín realizace se bude odvíjet od
úspěšnosti žádosti o dotaci.
Obnova návsi
V letošním roce bylo neúspěšně požádáno o dotaci na obnovu návsi. Do
budoucna se plánuje opakované podání žádosti o dotaci, avšak do jiného dotačního programu, než letos. Projektová
dokumentace řeší revitalizaci vybraných
vegetačních prvků na plochách navazujících na veřejném prostoru na objekt
hasičské zbrojnice v centrální části obce.
Budou odstraněny stromy neperspektivní, stromy se silně narušeným zdravotním stavem bez možnosti nápravy
a stromy provozně nebezpečné. Bu-

DOTACE, PŘÍSPĚVKY
Obec Hartvíkovice v letošním roce finančně, nebo organizačně podpořila
následující subjekty a akce:
Sbor dobrovolných hasičů Hartvíkovice
Tělovýchovná jednota Hartvíkovice
Základní škola Mohelno
Mikroregion Náměšťsko
Happy run, z. s.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Oblastní charita Třebíč
prosinec 2019

Denní rehabilitační stacionář pro tělesně
a mentálně postižené Třebíč
Diakonie ČCE Myslibořice
Pálení čarodějnic
Posezení seniorů
Myslivecký kotlík
Oktoberfest
Drakiáda
Lampionový průvod
Rozsvícení vánočního stromu

dou ošetřeny všechny stromy navržené
k ošetření. Dále bude provedena regenerace travního porostu, bude provedeno
doplnění ornice na travnatých plochách
a plochách pro výsadbu a následně provedeno nové založení travního porostu. V neposlední řadě bude provedena
náhradní výsadba za pokácené stromy
a keře.
Oprava střechy budovy ZŠ
Z důvodu nevyhovujícího stavu současné střechy na budově ZŠ je do budoucna plánovaná její oprava. Oprava
se bude týkat přelaťování, střešní krytiny
a klempířských prací. Termín realizace
opravy bude odvislý od možnosti podání žádosti o dotaci a její úspěšnosti.
Víceúčelové hřiště u školy
Do budoucna je plánovaná realizace
víceúčelového hřiště u školy na místě
současného škvárového hřiště. Celková
cena stavby se bude odvíjet od jejího
rozsahu. Zastupitelstvo obce navrhne
rozsah a řešení plochy hřiště, na jehož
základě vznikne projektová dokumentace pro stavbu a elektroinstalaci hřiště.
Projekt tak bude připraven pro případnou žádost o dotaci a k realizaci.
Hartvíkovice - Průmyslová VN, TS a kabelizace NN
Jedná se o stavbu technické infrastruktury a doprovodných zařízení pro
veřejný rozvod elektrické energie v areálu bývalého JZD. Tím bude zajištěno rozšíření distribuční sítě VN a NN. Realizace
je naplánovaná začátkem roku 2020.
Mezi další plánované akce patří vybavení tělocvičny, inženýrské sítě „Záhumenice“, zateplení budovy hasičské
zbrojnice a kontrola a prořezávka stromů
v obci.
Veškeré podrobnosti ke všem investičním akcím jsou součástí zápisů ze zasedání zastupitelstva obce k nahlédnutí
na obecním úřadě.

Novoroční ohňostroj
Vítání občánků
Životní jubilea občanů
Subjekty, které finančně, nebo materiálně podpořily obec:
Ministerstvo zemědělství ČR
Úřad práce ČR
Kraj Vysočina
Mikroregion Náměšťsko
Ekokom, a.s.
Medirol s. r. o
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Drakiáda

Výroba betlému

Drakiáda

Mikulášská nadílka
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Zpívání u vánočního stromu

Hartvíkovice

Velikonoční zajíci

Velikonoční tvoření

Sněhuláci

Kaple – tělocvična ZŠ

Borovice

prosinec 2019

Kostel sv. Jiljí
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Hasičská zbrojnice

Budova školy

Nová pohlednice

Dětské hřiště u školy
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