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SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí spoluobčané,
nacházíme se v čase adventu, který je jedním
z nejkrásnějších období v roce. V našich domácnostech se snažíme vytvořit tu pravou atmosféru Vánoc,
ať už díky vůni cukroví, vánočnímu stromečku nebo
jiné vánoční tradici. Naši sváteční náladu chceme
prožít s těmi nejbližšími, protože společně strávený
čas s rodinou a přáteli je ten nejhezčí vánoční dar,
který si v dnešní době můžeme přát.
Uplynulý rok nebyl pro nás všechny bezpochyby
jednoduchý. K běžným, ať už větším nebo menším,
starostem přibyly strach a nejistota z onemocnění
koronavirem a další opatření a omezení Vlády ČR
s tím spojená. Tato nová situace měla vliv na všední události a kvalitu našeho života. Některým z nás
změnila žebříček životních hodnot.
Jsou věci a události, které vyhodnotí až čas.
Některé se povedly, jiné dopadly jinak, než jsme si
představovali. K těm povedeným podle mého názoru patří realizace opravy hlavní komunikace v naší
obci. I neúspěch je však pro mě výzva, která mě žene
k novým, a snad lepším podnětům a nápadům. Touto cestou chci poděkovat občanům za všechny jejich připomínky.
Poděkování si zaslouží zastupitelé, rozhodující o směřování obce. Poděkování patří také zaměstnancům obce, kteří se starají o celkový chod
a vzhled naší vesnice. Za vedení obecního účetnictví děkuji paní Janě Zezulové a v neposlední řadě
místostarostce Michaele Požárové za její nápaditost
během uskutečňování kulturních akcí a celkovou
spolupráci.
Děkuji všem aktivním občanům, členům spolků
a organizací, kteří vkládají své úsilí a čas do sportovních, kulturních a jiných aktivit. Děkuji za vaši energii, kvůli
které žijeme tam, kde to žije. Obec netvoří pouze starosta a zastupitelé, ale hlavně a především občané obce.
Bohužel jsme letos nemohli oslavit začátek adventu tradičním setkáním při rozsvícení vánočního stromu a vypadá to, že
budeme ochuzeni i o setkání při novoročním ohňostroji. Slovo
advent znamená v překladu příchod. Věřme, že nový rok 2021
bude znamením příchodu mnohem radostnějších chvil, než
jaké přinesl rok letošní.

Závěrem vám chci popřát krásné prožití vánočních svátků
plných pohody a klidu. Doufám, že nejen naše děti, ale i my
ostatní najdeme pod vánočním stromečkem takový dárek,
jaký jsme si přáli. Pevně věřím, že se co nejdříve potkáme při
fotbalových zápasech, hasičských soutěžích, Mysliveckém
kotlíku a dalších kulturních akcích, které pořádají naše spolky
a obec. Za zastupitelstvo i zaměstnance obce přeji všem hlavně pevné zdraví!
Vítězslav Rous

Společně se zpravodajem dostáváte také vánoční perníček, pro radost v této nelehké době.
Ať se vám líbí a dobře chutná.
prosinec 2020
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ÚDAJE O OBYVATELSTVU
Počet obyvatel
muži

ženy

počet

počet

278

259

celkem
počet
537

věkový průměr
38,9

k 30. 11. 2020
Noví občánci
Letos jsme naše nejmenší občánky vítali pouze jednou. Je
to velice krásná událost nejen
pro rodiče dětí, ale také pro
nás, protože vidíme, jak se
obec rozrůstá. Tyto děti jsou
budoucností naší obce.
Akce proběhla v neděli
21. června, kdy jsme vítali
Leonku Hadrabovou, Aničku
Heraleckou, Leničku Mafkovou a Theodorka Lučivňáka.
Rodiče dětí se zapsali do obecní kroniky a obdrželi peněžitý
dar 2 000 Kč a hračku pro své
miminko.
Malým občánkům zarecitovaly děti z místní mateřské školky a školy, které byly odměněny sladkostmi.
Další vítání občánků bylo naplánované na začátek prosince, kdy jsme měli přivítat
Ondráška Rysku, Šárinku Valovou a Honzíka Matůška. Pevně
doufáme, že se s nimi i s dalšími novými občánky uvidíme
na jaře.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Anička Heralecká

V roce 2020 nás bohužel opustili tito naši občané
Jiřina Janková, 2. 2. 2020
Jozef Móczár, 1. 3. 2020
Vítězslav Hanzl, 23. 8. 2020
Jan Hošek, 18. 10. 2020
Evžen Bumbálek, 24. 10. 2020
Božena Péťová, 26. 10. 2020
Jaromír Čihař, 29. 10. 2020
Miroslav Franěk, 30. 10. 2020
Marie Fraňková, 30. 10. 2020
Jubilanti v roce 2021
Šabatová Růžena, 80 let
Lukášová Drahomíra, 80 let
Hanzlová Zdeňka, 80 let
Benáčková Drahomíra, 75 let
Bumbálková Božena, 75 let
Kadlecová Ludmila, 75 let
Strnad Jindřich, 75 let
Urbánek Dobroslav, 75 let
Hošková Ludmila, 75 let
Kotoun Stanislav, 75 let
Janko Jiljí, 70 let
Nováčková Božena, 70 let
Ludvíková Ludmila, 70 let
Sedláčková Miluše, 65 let

Svatebčané
Michaela Hortová, Jiříkovice a Milan Sýkora, Hartvíkovice.
Sňatek 31. ledna 2020.
Aneta Gottwaldová, Brno a Libor Urbánek, Hartvíkovice.
Sňatek 6. června 2020.
Radka Rachůnková, Hartvíkovice a Lukáš Karásek, Koněšín.
Sňatek 4. července 2020.
Lenička Mafková

Zuzana Petříčková, Hartvíkovice a Luděk Loukota, Hartvíkovice.
Sňatek 24. října 2020.

Manželé Karáskovi
Leonka Hadrabová
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Macháčová Zdeňka, 65 let
Sedláček Josef, 65 let
Chládek Josef, 65 let
Vaněk Ladislav, 65 let
Korček Aleš, 65 let
Musil Ladislav, 65 let
Ognar Jiří, 60 let
Titler Vratislav, 60 let
Zezula Jaromír, 60 let
Chalupa Luděk, 60 let
Janko Jaroslav, 60 let
Kafková Jitka, 60 let
Kafka Vladimír, 60 let

Manželé Loukotovi

Theodorek Lučivňák

Hartvíkovice

Brýle pomohou africkým dětem
V měsíci únoru jsme vyhlásili sbírku „Brýle pro Afriku“. Africké děti nemohou studovat i proto, že špatně vidí a brýle pro
ně nejsou dostupné. Jejich pořízení stojí totiž až jeden roční
africký plat. Do tohoto projektu jsme se zapojili poprvé a líbilo

se nám, že je zacílený na pomoc do konkrétní země. Není jen
o penězích, ale jde o konkrétní pomoc lidem. Děkujeme všem
občanům, kteří se zapojili do sbírky. Díky vám se vybralo 35
brýlí a 13 pouzder.

Výzdoba v obci
Již druhým rokem se snažíme naši
obec „ozdobit“. Určitě jste si všimli, že i na
dveře obecního úřadu dáváme na každé
roční období jiný věneček. Na jaře jsme
vyrobili zajíce ze slámy – zajíce se zaječicí s miminkem a přidali jsme žebřík se
slepicemi a kuřátky. Koncem dubna jsme
vše vyměnili za tři čarodějnice z břízy. Na
podzim nechybělo již tradiční nazdobené podzimní kolo a přibyli k němu ježci
ze slámy a větviček. Před první adventní
nedělí se na lípě objevila opět Ježíškova pošta s novým skřítkem Harťálkem
a dřevění sněhuláci. Již tradičně se v pátek před první adventní nedělí rozzářil
vánoční strom, pod kterým se nachází
betlém. Moc děkujeme všem, kteří se
podílejí jakkoliv na výzdobě.

prosinec 2020
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KULTURNÍ AKCE v obci aneb slovo místostarostky
Rok, který pomalu končí, nás všechny
postavil do nové a těžké situace, kterou
způsobila koronavirová epidemie. My
všichni jsme se museli vyrovnávat s omezenými možnostmi, které měly dopad jak
na náš soukromý život, tak i na záležitosti
veřejné, kulturní, sportovní a společenské.
Pro tento rok jsme toho měli naplánovaného hodně – ať to bylo velikonoční
hrkání s pletením pomlázky, společné tvoření, posezení u dechové hudby, drakiáda, společné zasázení ovocných stromů,
lampiónový průvod na sv. Martina, setkání hartvíkovických žen nebo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Naše plány
se však již v březnu rychle rozplynuly s příchodem pandemie covid-19.
Ještě než vše začalo, stihli jsme uspořádat v pátek 21. února již tradiční XXIV.
OBECNÍ PLES za doprovodu skupiny
Dreams. Nechybělo ani předtančení žáků
ZŠ Mohelno a nově byl součástí fotokoutek. Ve velké tombole jste mimo jiné mohli
vyhrát velkou televizi LG s úhlopříčkou 123
cm, aku vrtačku Makita, přelet vrtulníkem
nad Dalešickou přehradou, poukaz na pronájem rybářské lodi na víkend, poukaz na
10 m palivového dřeva, poukaz na ubytování v Penzionu Bird’s Nest, poukaz na sele
prasete divokého a další ceny. Děkujeme
za vysokou návštěvnost a dary do tomboly.
V půlce března bylo v celé zemi zavedeno povinné nošení roušek. Obecním
rozhlasem jsme požádali místní ženy, zda
by pro své spoluobčany ušily roušky. Bylo
to podruhé za dva roky, kdy jsme se jako
obec společně semkli. Takovou vlnu solidarity a ochoty jsme nikdo nečekali. Během pár dní se nám sešlo dohromady 349
roušek, které ušily paní Zábojová, Šidlová,
Bečková, Sýkorová M., Procházková, Hrů-

Rouškovník
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zová, Mačenková, Křehlíková, Klustová, Sýkorová M. ml. a Titlerová M. ml. Látky nám
darovaly paní Karásková, Dobrovolná, Matoušková a Zábojová. Občané měli roušky
k dispozici na našem „ROUŠKOVNÍKU“, který se dostal až do Třebíčského deníku a do
rádia. Ještě jednou děkujeme za ochotu
všech, kteří se zapojili!
V té době jsme se dozvěděli o dotaci
„Krizová pomoc 2020“ od nadace ČEZ. Neváhali jsme s podáním žádosti a byla nám
uznána dotace v plné výši 50 000 Kč. Za
tuto částku jsme pro naše občany pořídili
roušky s filtrem z nanovlákna a dezinfekci.
Obojí jsme rozdali všem občanům obce.
Netrvalo dlouho a zavřely se školy
a školky, bohužel pro nás rodiče. Zde bychom chtěli moc poděkovat paní učitelce
z mateřské školky Marii Sýkorové, která
neustále vymýšlela různé hry a tvoření pro
děti z mateřské školky i takto na dálku. Tak
vznikl i nápad, že by děti mohly vytvořit
„Obrázek pro radost občanům naší vesnice“. Tyto obrázky jsme vystavili na plakátové nástěnce, která do té doby zela prázdnotou.

Nástěnka
Z čá k
á podařilo
d řil zreZačátkem
srpna se nám
alizovat akci pro děti „Pohádková cesta“.
Pohádkové postavičky čekaly na deseti
stanovištích, kde děti plnily různé úkoly
a dostávaly za ně drobné předměty a slad-

kosti. Na konci cesty čekala na děti Včelka
Mája, která malovala dětem barvičkami na
obličej.
Po pouti začala realizace opravy hlavní komunikace. Přiznám se, že pro mě
osobně to bylo nejtěžší období, kdy jsme
se snažili občany informovat o skoro každodenním vývoji v obci. Lidé nadávali
v době, kdy byla silnice ve špatném stavu,
při opravě byli zase nespokojeni s nutnými
objížďkami. Ale to je tak všude, člověk se
nezavděčí všem. Nejvíce jsem nechápala
neukázněnost některých místních občanů. Někteří odstranili zátarasy (ti „slušní“ je
alespoň vrátili zpět), projížděli nataženými
páskami, dokonce chtěli najet na čerstvý
asfalt atd. Samozřejmě vím, že to nebylo
lehké ani pro vás, stejně tak pro nás. Jako
zástupci obce jsme neměli žádné výhody,
byli jsme v tom s vámi.
Na tomto místě bych se s vámi chtěla podělit o informace týkající se situace
ohledně firem, které v obci získají zakázku.
V každém výběrovém řízení je rozhodujícím kritériem nejnižší cena. Tedy nelze si
mezi firmami vybrat. Podle mého názoru
jsou hloupé a bezpředmětné připomínky
typu: „Já kdybych byl starosta, tak bych takovou firmu nikdy nevzal…“
V říjnu Korejská firma KHNP, která již
delší dobu pomáhá obyvatelům a neziskovým organizacím regionu v okolí Jaderné
elektrárny Dukovany (Energoregion 2020,
kam spadá i naše obec), darovala hygienické roušky. Na každého občana naší obce
připadly tři jednorázové roušky.
Dále se ve Zpravodaji dočtete o výsadbě třešňové aleje. Na jaro máme nachystané tabulky, které dáme k vysázeným
stromům. Na jedné z 15 tabulek je např.
napsáno „Tento strom roste pro ZÁCHRANU PLANETY“.

Pohádková cesta

Hartvíkovice

Dne 5. prosince chodil po naší vesnici
Mikuláš, anděl a čerti, kteří navštívili a obdarovali 35 dětí.

Třešňová alej

Ve zpravodaji záměrně neuvádíme
plánované kulturní akce v nadcházejícím
roce, protože nevíme, jaká bude situa-

Pamětní tabule

ce. Přesto můžete sledovat facebookové
stránky Obec Hartvíkovice a webové stránky obce www.hartvikovice.cz.
A je tu čas adventu. Jak všichni víme, je
to čas očekávání. Musíme doufat, že se vše
v dobré obrátí a budeme se opět setkávat
s rodinou, přáteli a při našich společných
aktivitách.
A nenechme si kazit Vánoce. Udělejme
si je každý tak, jak jsme zvyklí, byť bez vánočních trhů a možná trochu skromněji.
Přeji vám hezké vánoční svátky a do
nového roku hodně optimismu a především hodně zdraví.
Bc. Michaela Požárová
místostarostka obce

Mikulášská nadílka

Z KRONIKY OBCE
Loupež peněz
Dne 31. prosince, bylo na zdejší četnické stanici, která se nacházela na čp. 31
(dnešní budova OÚ) hlášena loupež peněz
a pokus o vraždu. Jednalo se o listonoše
Karla Housera, který denně přivážel poštu
a peněžní zásilky pro obec Zňátky, Sedlec,
Popůvky, Vicenice a Hartvíkovice. Toho dne
byl listonoš v lese pod Sedlecem postřelen
a oloupen o větší obnos peněz, který toho
dne nesl státním zaměstnancům k výplatě. Pohotovost četnická o dvou mužích se
vydala na saních do Sedlece, jelikož toho
dne bylo tak špatné počasí, že pěšky se
nedalo vůbec jít, protože padal sníh a silný
vítr jej nafoukával. V Sedleci bylo četnictvu
hlášeno, že listonoš není nebezpečně postřelen, ačkoli na něj bylo 3 krát střeleno
z 6mm opakovací pistole. Listonoš byl odvezen do Náměště a odtud do nemocnice
v Třebíči. Pachatel byl viděn od jistých lidí
z Popůvek a Kramolína, proto se četnická
hlídka vydala do těchto obcí, kde zjistili popis pachatele, který byl asi 20-25 roků stár,
prostřední postavy, oblečen v načervenalé
kalhoty, šedý kostkový zimník, placatou
čepici, na nohách střevíce načervenalé
nízké a na nich šedé tečky. Postřeleného
listonoše našel R. Zahradníček, bednář
z Popuvek.
Na pátrací akci byly přivolány posily
z Jihlavy. Dne 1. a 2. ledna bylo pátráno
po obcích kolem Sedlece a 1. ledna byla
prosinec 2020

zdejší četnická stanice upozorněna, že vojín František Vejmelka, toho času na dovolené, se ve večerních hodinách podezřele
choval v místním hostinci. Z následujícího výslechu vyplynulo, že pachatelem by
mohl být bratr Františka Vejmelky, Josef,
který se zdržuje ve Valči jako pomocník
holičský. Následujícího dne se do obce dostavilo četnictvo z nejbližších policejních
stanic v počtu asi 20 mužů a započalo pátrání u Viktora Janouška na čp. 60, který byl
nevlastním bratrem Josefa Vejmelky. Poté
polovina policejního oddílu začala prohledávat stavení čp. 56 u Vejmelkové a druhá
polovina odjela do Valče.
Vyšetřováním u Janouška zjištěno, že
Josef Vejmelka šel dne 31. prosince 1930
do Náměště asi o půl osmé a odtud přišel
asi o 10 hodině dopolední. Poté si přezul
střevíce, převlékl kalhoty a od Janouška si
vypůjčil vysoké boty. Janouškovi a svým
sourozencům dal 210 korun a odešel
k matce na čp. 56 a odtud do Valče. Matka
obdržela od Josefa asi 3 000 korun, z kterých zaplatila dluh v hostinci u Čapouna
v hodnotě 600 korun. Josef ji namluvil, že
peníze obdržel od mistra jako provizi z obchodu s látkami. Matka, Janoušek a František Vejmelka byli odvezeni k výslechu, kde
vyčkali policejního příjezdu z Valče, který
přivezl obviněného Josefa Vejmelky.
Začal výslech, ve kterém J. Vejmelka
zpočátku zapíral, ale po předložení důka-

zů proti němu se v 11 hodin před půlnocí
přiznal, že listonoše postřelil, ukradl mu
peníze, tašku zahodil na silnici od Sedlece k Hartvíkovicím, u Chadimovýho kříže
do sněhu a peníze po příchodu do Valče
na návsi zapálil. To mu však nikdo nevěřil
a začal další výslech, po kterém se 3. ledna
v 7. hodin ráno přiznal, že peníze uschoval
ve Valči v sokolovně pod jevištěm a pistoli
zahodil do Odehnalové zahrady. Ráno byl
tedy odvezen do Valče, kde byly peníze
nalezeny. Jednalo se o 23 000 korun. Pistole byla taktéž nalezena za cihlou v zídce,
kde byla dobře uschována. Dne 4. ledna
o 4. hodině odpolední byl Josef Vejmelka
i se svou matkou odvezeni do vazby ve
Znojmě, kde byl Josef Vejmelka zdejším
Krajským soudem odsouzen na 10 roků do
žaláře.
Josef Vejmelka narozen 12. srpna 1910
v Hartvíkovicích čp. 56
Marie Vejmelková narozena 30. října
1879 v Hartvíkovicích čp. 69, rozená Ošmerová. Od 5. listopadu 1902 vdova po Fr.
Janouškovi. Poté vdova po Janu Vejmelkovy, kterého dne 24. ledna 1930 při práci
v lomu zavalil kámen.
František Vejmelka narozen 6. června
1908 v Hartvíkovicích čp. 56
Viktor Janoušek narozen 22. prosince
1902 v Hartvíkovicích čp. 84
Martin Outulný, kronikář
Použité zdroje: Kronika obce a Farní matriky
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ZŠ A MŠ HARTVÍKOVICE
A už jsme opět na konci dalšího kalendářního roku, roku 2020, roku velmi zvláštního, nečekaného… Před rokem, kdy nás
pan starosta oslovil s prosbou přispět do
obecního zpravodaje, by nikoho ani ve
snu nenapadlo, co nás v tom dalším, novém roce čeká.
V lednu a v únoru 2020 probíhala výuka v naší škole obvyklým způsobem. Přišel březen, žáci školy odešli na jarní prázdniny a v jejich půlce bylo vyhlášeno něco,
co nikdo z nás nečekal – školy byly z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pro nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění covid-19 uzavřeny.
Nevěděli jsme, jak dlouho bude celá
situace trvat. Vše bylo nové, nejen pro
žáky a pro pedagogy, ale také zvláště
pro rodiče. Museli jsme přejít od klasické
výuky k distanční. Nebyli jsme na situaci
připraveni a přemýšleli jsme, jak se s tím
vypořádat. Dětem byly zadávány úkoly
prostřednictvím webových stránek školy.
Komunikace probíhala díky nově založenému e-mailu. Vypracované úkoly byly po
určité době vybírány a kontrolovány. Musíme říci, že během jara 2020 se děti i rodiče
distanční výuce plně věnovali a vše zvládli
na více než výbornou.
Bohužel bylo mnoho zakázáno a bylo
nutno dodržovat zpřísněné hygienické
podmínky. Nedařilo se nám realizovat
všechny aktivity, které za normálních podmínek s dětmi ze základní i mateřské školy
podnikáme. Děti přišly o výlety, exkurze,
projektové dny… Kvůli této situaci jsme
nemohli uskutečňovat ani akce v rámci
projektu zjednodušeného vykazování, tzv.
Šablony II.
Všichni jsme i přesto velmi očekávali
znovuotevření škol, které přišlo až koncem května 2020. Tolik očekávané datum
pedagogy, žáky a především rodiči přišlo
25. května 2020. Měli jsme tak měsíc a týden na zjištění, co děti doma zvládly, co je
třeba znovu vysvětlit, procvičit, zopakovat.

A pak už jsme se všichni těšili na prázdniny
a dovolenou…
V září jsme plni elánu nastoupili znovu
do školy. První školní den pršelo, ale i tak
jsme slavnostně přivítali prvňáčky i ostatní žáky základní školy a děti z mateřské
školy. Hned 4. září jsme začali všichni
jezdit na plavecký výcvik do plaveckého
areálu Laguna Třebíč, začaly kroužky, náboženství… Konečně mohly proběhnout
i některé projekty financované ze Šablon
II.
Vzhledem k poučení ze situace na
jaře poskytlo ministerstvo školství v říjnu
školám finanční prostředky na zakoupení a pořízení výpočetní techniky. I naše
škola si zakoupila zařízení pro případnou
distanční výuku, neboť během září se
epidemiologická situace opět zhoršovala.
Pedagogové se zúčastnili školení, požádali
jsme o pomoc v rámci projektu malotřídky.eu se zavedením online výuky od firmy
Microsoft – MS Teams.
Jenže v říjnu přišlo opět uzavření škol,
nákaza, onemocnění… Situace byla jiná
než na jaře, byli jsme zaskočení, rozčarovaní, rozčílení… Uchýlili jsme se opět
k tomu, co na jaře velmi dobře fungovalo.
Paní učitelka prvňáčků natáčela návodná

videa k osvojování si psaní, vymýšlela různé výzvy i pro starší žáky. Rodiče prvňáčků
velmi dobře se školou komunikovali a sdělovali svoje poznatky, návrhy a přání. Patří
jim všem za to obrovské díky. Žáci starších
ročníků se s úkoly vyrovnali stejně dobře
jako na jaře.
Tentokrát uzavření škol naštěstí netrvalo tak dlouho, jen měsíc a několik dní…
Už jsme zase opět ve škole, dodržujeme
zvýšená protiepidemiologická opatření,
máme upravený rozvrh, necvičíme, nezpíváme. Je nám nesmírně líto, že jsme opět
zmeškali mnoho akcí, které nemohly být
uspořádány. Hlavně nás mrzí, že rozsvícení
vánočního stromu proběhlo bez vystoupení dětí z mateřské a základní školy a naší
tradiční vánoční besídky. Ale radujeme se
z toho, že už jsme opět všichni spolu ve
škole a můžeme se učit a ulehčit tak život
rodičům i dětem.
Chtěli bychom využít této příležitosti
a popřát všem příjemně strávený adventní čas, radostné Vánoce plné klidu, lásky
a porozumění. Do nového roku 2021 přejeme všem především pevné zdraví, mnoho štěstí a plno naděje.
Kolektiv zaměstnanců
ZŠ a MŠ Hartvíkovice, p. o.

Dětský karneval 2020

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ POJIHLAVÍ
Myslivecký rok v honitbě Hartvíkovice
Naši práci v honitbě, vlastně naše poslání, jak mnozí z nás
myslivost chápeme či cítíme, jsme se vám pokusili představit už
v minulém Zpravodaji. Znamená pro nás skutečnou, neokázalou
a nemedializovanou péči o tu část přírody a krajiny, která se nás
bezprostředně dotýká, ve které žijeme, trávíme v ní náš čas společně s naší původní zvěří i dalšími živočichy.
Honitba Hartvíkovice s výměrou 1409 ha se rozkládá v katastrech obcí Kramolín, Popůvky a Hartvíkovice v pásu mezi přehra-
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dou (včetně její vodní plochy) a vojenským letištěm a hospodaří
v ní Myslivecký spolek Pojihlaví s 15 členy z Kramolína, Popůvek
a Hartvíkovic.
Ani v tomto roce, postiženém koronavirovou pandemií, naše
péče o zvěř nezaostává – jen je poněkud komplikovanější a náročnější. Péče o zvěř totiž nespočívá jen v podzimním a zimním
přikrmování, ale také v udržování co nejzdravějších populací jednotlivých druhů a jejich početních stavů ve stanovených mezích
takzvaným průběrným odstřelem. Tedy odstřelem až po řádném

Hartvíkovice

zvážení chovné hodnoty každého jedince. Někdy jde i o poměrně
rychlé, ale vždy poctivé rozhodnutí, zda je ten či onen kus chovný
nebo odstřelový.
Pandemie a s ní spojená omezení nám ztížila už naše jarní společné aktivity, například nám nedovolila tradičně slavnostní ráz výroční schůze našeho spolku. Navzdory omezením se nám povedlo
zorganizovat alespoň pravidelné a pro všechny naše členy povinné
kontrolní kulové i kondiční brokové střelby na certifikované střelnici v Nových Syrovicích a podle plánu 16. května zahájit sezónu
průběrného odstřelu srnců. Ta trvá až do 30. září, takže se částečně
překrývá s dobou lovu holé srnčí zvěře (srn a srnčat), která začíná
1. září a trvá dosud – končí až 31. prosince. Je totiž zapotřebí uchovávat zdravou populaci srnčí zvěře, a tudíž z ní před dobou potravní nouze vyřadit slabší a nemocné kusy. Kromě předepsaných
početních stavů je zapotřebí zachovávat i správnou pohlavní a věkovou strukturu. Protože předepsaný poměr pohlaví srnčí zvěře je
1:1, měli bychom do konce roku vyřadit z chovu stejný počet srn,
jako bylo od května do září odstřeleno průběrných srnců.
Jarní vlna koronavirové pandemie nám poněkud zkomplikovala naše brigády pro Lesní družstvo, kterými se každý rok snažíme
kompenzovat škody zvěře na lesních porostech. I přesto se nám
podařilo postavit několik stovek metrů oplocenek.
Také se nám už na jaře povedlo z prostředků Kraje Vysočina získat a svépomocí nainstalovat pachový ohradník kolem silnice mezi
Hartvíkovicemi a Popůvkami, kde dochází zejména kvůli zbytečně
rychlé jízdě, v tomto jinak klidném úseku, k množství srážek vozidel
se zvěří. Ohradník ale nefunguje absolutně – má pouze upozornit
zvěř na nebezpečí a zvýšit její ostražitost. Při nepřiměřené rychlosti,
zejména večer či ráno v době pastvení zvěře, však srážce nezabrání
ani pachový ohradník. O hodně účinnější prevence srážky je pozorná jízda a sledování obou stran silnice – zvěř, pozastavená pachem ohradníku, se prozradí už na dálku svými „světly“. Pachový
ohradník nefunguje ani nekonečně dlouho – nyní udržujeme jeho
funkčnost na vlastní náklady.
Letos jsme si museli vůči rozmarům přírody vybojovat i náš tradiční Myslivecký kotlík pro sousedy a přátele myslivosti v sobotu 18. července na Béčině za Popůvkami. Počasí nám vůbec nepřálo, déšť se
tvářil vytrvale, dokonce jsme ještě v sobotu ráno zvažovali, zda Kotlík
nezrušit nebo nepřesunout na jiný termín. Neúprosné předpovědi
jsme se ale nakonec postavili čelem a během dopoledne jsme ze zapůjčených obecních i hasičského stanu vybudovali na Béčině úplné
stanové městečko se stoly, lavicemi i krytým pódiem pro Babylonské
trubače a pro country kapelu Druhej dech. Ve stanech jsme instalovali výstavku výtvarných prací dětí z hartvíkovické základní a mateřské
školy na myslivecká témata. Děti nám je vystříhaly, slepily a namalovaly i přesto, že jsme letos nemohli ve škole uspořádat tradiční červnovou besedu. O to víc si práce dětí vážíme. Příště nám snad bude
dopřáno, abychom dětským pracím na naší osvětové akci poskytli
větší prostor a přítomné malé výtvarníky ještě zvlášť ocenili.
Pod stany jsme museli umístit také část dětských soutěžních
disciplín, zejména tradiční mysliveckou stezku, protentokrát zredukovanou na výstavku preparátů naší zvěře. Zřejmě svatý Hubert ale
nakonec způsobil alespoň částečné umoudření odpoledního počasí, takže osvětová akce našeho mysliveckého spolku mohla pro-

Myslivci a trubači na Mysliveckém kotlíku

prosinec 2020

běhnout jako v předchozích letech, byť na poněkud podmáčené
louce. Letos dokonce ještě s vyšší návštěvností než loni! Dva kotlíky
a udírna jen tak tak uspokojily poptávku po ochutnávce zvěřiny,
kterou pro vás každoročně rádi z našich úlovků připravujeme. Užili jsme si s vámi velmi příjemné odpoledne a Druhej dech s námi
opět držel dech až do pozdních večerních hodin. Jsme potěšeni
vaším zájmem o myslivost. Vaši hojnou účast i podporu ze strany
obcí vnímáme jako ocenění naší práce. Děkujeme.
Už od konce srpna, kdy z polí najednou zmizí dosavadní bohatá potravní nabídka, předkládáme zvěři jadrné krmivo, aby do zimy
stačila nabrat vlastní tukové zásoby, ze kterých pak žije po celý
zbytek období potravní nouze, tedy až do jara. Každoročně proto
nakupujeme několik tun lehce stravitelného ovsa. Později předkládáme také dužnaté krmivo (červená i cukrová řepa) a svépomocí
vyrobené objemové krmivo (kvalitní luční seno, sušenou vojtěšku
i sušené letorosty). Jadrné krmivo předkládáme však jen do Vánoc,
později už není spárkatá zvěř schopna přeměňovat jádro na tuky.
Utlumeným zažívacím orgánům by naopak přemíra jadrného krmiva mohla v této době způsobit vážné zažívací potíže, podobně
jako přemíra řepky, jejíž zelená hmota, snadno dostupná po celou
zimu, je bohužel zejména pro srnčí zvěř neodolatelným lákadlem.
Na rozdíl od nás lidí, kteří jsme schopni své zažívací potíže poměrně snadno řešit medikamenty či dietou, srnčí zvěř na ně doplácí
prudkými průjmy, které ve většině případů končí úhynem.
Podzimní hony s místními honci a s přáteli myslivci z okolních
i vzdálenějších spolků pro nás bývají každoročním svátkem i odměnou za celoroční práci v honitbě. Už atmosféra ranních nástupů
se štěkotem psů a troubením loveckých rohů je nezaměnitelná.
Následující polní i lesní leče, ať ve slunečném či sychravém počasí, probíhají především disciplinovaně a bezpečně, a pokud nám
svatý Hubert a ostatní patroni myslivosti dopřejí, mívají i zajímavý
výsledek v podobě ulovené zvěře – drobné, černé i dravé. O to slavnostnější je pak závěrečný výřad ulovené zvěře v tradiční ohrádce
z chvojí s hořícími smrkovými špalky v rozích, s vyhlášením úspěšných střelců, předáním úlomku chvojí každému z nich a vzdáním
pocty ulovené zvěři.
A o to veselejší je pak„poslední leč“, která však už neprobíhá ani
na poli, ani v lese, ale v příjemně vytopené restauraci, provoněné
čerstvým chvojím a vzápětí také chutnou zvěřinovou večeří. Po ní
vždy proběhne celá řada tradičních mysliveckých ceremoniálů od
vyhlášení nejlepšího střelce-krále honu, ale také nejlepšího honce,
přípitků na jejich počest, až po velmi vážný ceremoniál pasování
na lovce, kdy v kleče na chvojí je trojím poklepáním loveckým tesákem na levé rameno, s přímluvami k patronům myslivosti a troubením na lovecké rohy, potvrzeno řádné myslivecké ulovení prvního
kusu té či oné spárkaté nebo dravé zvěře. Pro pasovaného myslivce to bývá zážitek, který si většinou pamatuje po celý život. Zlatým
hřebem každé poslední leče bývá tombola, do které místní myslivci a často i hosté věnují každý nějakou věcnou cenu. K nim pak přibudou předem nakoupené i čerstvě ulovené zvěřinové ceny, a to
nejen drobná, ale i spárkatá zvěř – srnčí i černá. Do tomboly vždy
rádi zapojíme i ostatní návštěvníky restaurace a většinou se v jejich
prospěch vzdáváme i případných našich zvěřinových výher.
Tuto každoroční radost a odměnu nám však letošní pandemie
odepřela též. Naplánované hony mají ale i svůj praktický účel. Tím
je zejména snižování stavů černé zvěře a s tím spojená ochrana
zemědělských kultur. Hony musely letos proběhnout v souladu
s vládními opatřeními, bez hostů, bez honců, bez posledních lečí.
Je pochopitelné, že i jejich efekt je výrazně nižší.
Jako každý rok máme i letos naplánovanou ještě tradiční společnou silvestrovskou loveckou vycházku – malou domácí naháňku či natláčku. Sraz máme jako vždy na Silvestra v 9 h u fotbalového hřiště v Zákoutí. Disciplinovaní domácí honci jsou vítáni!
7

Skončí-li vládní omezení alespoň do konce kalendářního roku
a popřejí-li nám to naši myslivečtí patroni, uspořádáme snad ještě
jednu naháňku s našimi hosty a se všemi mysliveckými zvyky a tradicemi během ledna. A také náš myslivecký rok zakončíme v březnu slavnostní výroční schůzí, kde kromě výročních zpráv a příspěvků hostů zazní myslivecké fanfáry a proběhnou tradiční myslivecké
ceremoniály.

Nyní mi však dovolte, abych vám jménem myslivců z Hartvíkovic, Popůvek a Kramolína spolčených v Mysliveckém spolku Pojihlaví popřál krásné Vánoce, pevné zdraví a mnoho radosti z procházek naší pozoruhodnou okolní přírodou ...ovšemže s pejsky na
vodítku ;).
Ing. Miroslav Nováček
Předseda MS Pojihlaví

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rád bych vám představil činnost Sboru
dobrovolných hasičů Hartvíkovice za letošní rok. Vzhledem k pandemii covid-19
v České republice se jeho činnost omezila
jen na nejnutnější provozní práce. Ke konci
loňského roku, na výroční valné hromadě,

proběhly volby do vedení SDH. Na některých funkcích přetrvali stávající funkcionáři. Změna proběhla na těchto funkcích:
starosta (Pelikán Michal), náměstkyně starosty (Sýkorová Marta), velitel (Nováček
Zdeněk) a hospodář (Juránek František).

Masopust 2020

K začátku letošního roku měl sbor 70 členů, v průběhem roku jsme přijali 5 nových
členů a 2 členové zemřeli. K prosinci 2020
máme tedy 73 členů.
V březnu sbor uspořádal masopust
s průvodem masek obcí zakončený taneční zábavou v místním kulturním domě.
V letních měsících jsme uspořádali tradiční opékání selete pro členy sboru a jejich
manželky. V září jsme zajišťovali pořádání
poutě.
V letošním roce měl náš sbor pořádat okrskovou soutěž v požárním sportu.
Vzhledem k vývoji pandemie byla tato
soutěž bohužel zrušena a společně s ní
i další soutěže, kterých se naše družstva
obvykle účastní.
Přeji vám poklidné sváteční dny.
Michal Pelikán
Starosta SDH

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HARTVÍKOVICE
Rok 2020 sportu nepřál. Celá jarní část amatérských soutěží
v ČR byla zrušena a výsledky z podzimní části tak byly anulovány.
Družstvo mužů tedy první soutěžní zápas odehrálo místo v březnu až na začátku srpna.

TJ Hartvíkovice - muži
Ročník 2020/2021 nezastihl náš tým ve velké formě. Z devíti odehraných utkání jsme bodovali pouze ve dvou. Ze zbylých
prohraných utkání jsme sice pětkrát prohráli o gól a dá se tak říct,
že nás žádné z mužstev vyloženě nepřehrálo. Bohužel nám však
často chybělo trošku štěstí a vůle zápas překlopit na svoji stranu.
Omezení, která zastavila jarní část soutěže, nakonec vešla
v platnost i v průběhu října. Okresní přebor tak byl znovu pozastaven a my přezimujeme na nelichotivém třináctém místě. Odložená podzimní utkání jsou zatím naplánována na březen.
Co se však dá považovat za úspěch roku 2020 pro hartvíkovický fotbal, je znovuobnovení družstva dětí. Po několikaleté
odmlce, kdy naše mužstva mládeže nastupovala pouze ve spojení s Náměští, se podařilo přihlásit družstvo mladší přípravky do
okresního přeboru.
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Mladší přípravka stihla odehrát před přerušením soutěží celkem čtrnáct utkání a s klidným srdcem můžu říct, že zápas od
zápasu podávali kvalitnější výsledky. Děti starší pak stále nastupují a poměrně úspěšně reprezentují hartvíkovický fotbal v družstvech Náměště.
Michal Kopuletý
Předseda TJ
Tabulka okresního přeboru
Poř. Tým
1
SK Blatnice
2
TJ Vladislav
3
Sokol Výčapy
4
TJ Myslibořice
5
TJ Třebelovice
6
TJ Sokol Lipník u Hrotovic
7
TJ Sokol Studenec
8
SK Slavia Chlístov
9
TJ Sokol Horní Újezd
10 1. SK Rokytnice nad Rokytnou
11 FC Náměšť n. O. - Vícenice B
12 SK Nové Syrovice
13 TJ Hartvíkovice
14 TJ Koněšín

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
9
8

V
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
1
1
1

R
2
3
2
2
1
2
1
3
2
2
1
4
1
0

P
0
0
2
2
4
4
5
4
5
4
6
5
7
7

Skóre
28:13
21:11
27:10
31:15
33:29
27:23
18:27
26:29
24:24
20:24
21:29
18:29
16:24
6:29

Body
26
24
20
20
16
14
13
12
11
11
10
7
4
2
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OKTOBERFEST HARTVÍKOVICE
Ve dnech 18. a 19. září 2020 se konal
v areálu Vzákoutí již druhý ročník hartvíkovického Oktoberfestu. Po loňském
úspěchu jsme se rozhodli pro dvoudenní akci, které se dohromady zúčastnilo na 500 návštěvníků. Věříme, že
bohatou pivní nabídkou byli uspokojeni všichni milovníci zlatavého moku.
Jednoznačně nejžádanějšími byla pivka z nedalekého Dalešického pivovaru.
Oktoberfest však nabízí návštěvníkům mnohem více než jen popíjení piva z litrových nádob, takzvaných
tupláků. Mezi další oblíbené aktivity patří fotokoutek, dětský skákací
hrad, soutěže v pivních hrách nebo
beerpong. V občerstvení dominovaly
opět typické speciality: pečené koleno, klobása či bavorský preclík. Tohle
všechno za doprovodu známých hitů
a šlágrů v podání kapel Q-Style a LOL.
Děkujeme všem návštěvníkům,
brigádníkům a pomocníkům. I přes nepříznivou dobu jsme byli moc rádi, že
se akce mohla konat a my si společně
alespoň na chvíli mohli připadat jako
v Mnichově. Moc se těšíme na příští
ročník!
Realizační tým
Oktoberfest Hartvíkovice
www.oktoberfesthartvikovice.cz

Oktoberfest 2020

Obsluha Oktoberfestu

SLOVO PANA FARÁŘE
Drazí přátelé,
nejraději bych vás všechny srdečně
pozval na tradiční „půlnoční“ mši svatou do našeho kostela sv. Jiljí. Ta se ale
letos pravděpodobně kvůli hygienickým opatřením vlády neuskuteční. A tak
alespoň touto formou vás moc zdravím
a přeji požehnané Vánoce! Prožijme je
pěkně u našich domácích betlémů, které
vždy s láskou chystáme. Nabízím k tomu
podobně jako loni několik slov papeže
Františka:
„Kolik jen citů bychom měli zakoušet,
když strojíme v betlémech pahorky, potůčky, ovce a pastýře! Takto si připomínáme,
co předpovídali proroci, že totiž veškeré
stvoření má podíl na slavném příchodu
Mesiáše. Andělé a kometa jsou znamením, že jsme také povoláni vydat se na
cestu k jeskyni a klanět se Pánu.
‚Pojďme tedy do Betléma podívat se
na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil,‘ (Lk 2,15) říkají pastýři po tom, co jim
oznámili andělé. Je to překrásné poučení,
kterého se nám dostává jednoduchým
prosinec 2020

popisem. Na rozdíl od mnoha lidí, zamýšlejících dělat tisíc jiných věcí, stávají
se pastýři prvními svědky podstatného, čili darované spásy. Ti nejpokornější
a nejchudší umí přijmout událost Vtělení. Bohu, který nám jde vstříc v betlémském Dítěti, odpovídají pastýři tím, že
se dají na cestu k Němu, na setkání lásky
a s vděčným úžasem. Právě toto setkání
Boha s Jeho dětmi díky Ježíši dává život
našemu náboženství a vytváří jedinečnou
krásu, která se zračí zejména ve vánočním
betlému.
Do svých betlémů obvykle vkládáme
mnoho symbolických figurek. Především
žebráků a lidí, kteří neznají jiné bohatství
než bohatství srdce. I oni jsou zcela nablízku Dítěti Ježíši, aniž by je někdo mohl
vyhostit nebo odehnat od improvizované
kolébky, s níž chudí vůbec nejsou v nesouladu. Chudí mají přímo privilegium
tohoto tajemství, ba dokonce schopnost
rozpoznat přítomnost Boha mezi námi.
Chuďasové a prosťáčci v betlémě připomínají, že Bůh se stává člověkem pro

ty, kteří více vnímají potřebu Jeho lásky
a dožadují se Jeho blízkosti. Ježíš ‚tichý
a pokorný srdcem‘ (Mt 11,29) se narodil
chudý a vedl jednoduchý život, aby nás
naučil chápat to podstatné a žít z toho.
Z betléma jasně vysvítá poselství, že se
nesmíme nechat klamat bohatstvím
a spoustou nabídek prchavého štěstí.
Děti – ale také dospělí – často rádi
přidávají do vánočního betléma jiné figurky, které s evangelním podáním zdánlivě nemají žádnou souvislost. A přece
takováto představivost touží vyjádřit, že
v tomto novém světě, který započal Ježíš,
je prostor pro všechno, co je lidské, a pro
každé stvoření. Od pastýře ke kováři, od
pekaře k muzikantovi, od žen nesoucích
džbány s vodou ke hrajícím si dětem… to
všechno představuje každodenní svatost,
radost dělat z mimořádných věcí ty každodenní, poněvadž Ježíš s námi sdílí Svůj
božský život.“
Mějte se hezky a buďte zdrávi na těle
i na duši!
P. Tomáš Holý, farář
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KOSTEL A FARNOST V HARTVÍKOVICÍCH
Víte, že kostel v naší obci je stejně
starý jako Karlův most v Praze? Nebo že
během obou světových válek byly zvony z věže zabaveny a přetaveny na děla?
Víte, kam zmizel zvon z malé věžičky kostela nebo kdy se poprvé v kostele stejně
jako v Hartvíkovicích rozsvítila elektrická
žárovka? Pokud se chcete dozvědět více
o stavbě, která je dominantou naší obce,
a o osudech farního společenství v naší
obci, začtěte se do tohoto článku.
Kdy stál první kostel v Hartvíkovicích
a jak vypadal, nevíme. Ten současný,
v trochu jiné podobě, existoval určitě
před rokem 1365. Tehdy spadal i s farností pod děkanství v Tasově, které začínalo v Novém Městě na Moravě a končilo
právě v Hartvíkovicích. Jakou roli měl při
vzniku hartvíkovického kostela třebíčský
benediktinský klášter, není zcela jasné.
Co je ale jisté, že na hradě, který stával při
Wilsonově skále, sídlila vojenská hlídka,
jež měla za úkol chránit majetek právě
tohoto kláštera. Na protějším břehu řeky
totiž stávaly hrady, které zase patřily světským pánům. To jsem ale odbočil. Z nějakého důvodu byla naše farnost kolem
roku 1390 zkrátka významná i výnosná,
protože o příjem z ní měl zájem i Mikuláš
Puchník, kněz a právník, který byl později
zvolený za pražského arcibiskupa (vysvěcení se ale nedožil).
Ve středověku, v době náboženských
nepokojů, zůstaly Hartvíkovice dlouho
katolické. Místní duchovní proto pečovali

o katolíky ve Valči i Dalešicích. Roku 1598
ale údajně protestanté vypálili v Hartvíkovicích kostel i faru a faráře zavraždili. Kostel
byl do té doby zasvěcen svatému Mikuláši.
Poté, co se kostel navrátil do katolických
rukou, byl přestavěn v podstatě do dnešní
podoby a zasvěcen sv. Jiljí. Svoji původní
podobu si ale zachovala gotická kaple,
dnešní zákristie. Skrývá gotickou klenbu
a zvenčí je viditelné jediné gotické okno.
Fara byla znovu postavena až roku
1785. Kněží faru nastálo obývali až do
roku 1993. Od té doby spravuje naši farnost náměšťský farář.
A co v kostele uvidíte? Vnitřní vybavení kostela je novobarokní z doby po roce
1849. Na oltářních obrazech je vyobrazen
sv. Jiljí, sv. Jan Nepomucký a motiv Nanebevzetí Panny Marie. Barevné okenní
vitráže pocházejí z roku 1902 a současná
ornamentální výmalba převážně z roku
1924. Nicméně nikdo neví, co se nachází
pod místy až třemi vrstvami omítek. A kdy
že se poprvé v kostele rozsvítilo elektrické
světlo? V roce 1926.
Pokud nevíte, jak to v kostele vypadá,
přijďte se podívat. Pokud se netrefíte do
času bohoslužeb, v létě bývá kostel přes
den otevřen a skrze mříž jde do něj nahlédnout. Co asi neuvidíte, ale uslyšíte,
jsou zvony umístěné ve věži, která měla
až do roku 1961 šindelovou střechu. Blesk
ji ale ten rok zapálil a již nebyla obnovena. Třikrát denně zvoní zvon Panna Maria Svatohostýnská o váze 260 kg z roku

1970. Doplňují jej jeden větší a dva menší
zvony. Nejmenší zvon sv. Josef, umíráček,
váží 90 kg a pochází z roku 1929. Tento
zvon jako jediný nezabavili němečtí vojáci během druhé světové války. V tomto
období totiž kostel přišel o ostatní nové
zvony, které byly pořízeny jako náhrada
za zvony, které předtím zabavily pro změnu rakousko-uherské úřady během první
světové války. Zvon z malé věžičky je zapůjčen v kapličce v Ocmanicích.
Nesmím opomenout, že k farnosti
Hartvíkovice patří obce Sedlec, Třesov,
Popůvky a Okarec. Dříve k ní patřily také
dva již zatopené mlýny a tři hospodářské
dvory. Pro zajímavost uvádím, kolik ve farnosti bydlelo obyvatel, v kolika domech,
a to v roce 1785 a v roce 2011.
Tabulka počtu obyvatel a domů
1785
2011
obec
obyva- domy obyva- domy
telstvo
telstvo
Hartvíkovice 218
39
547 214
Sedlec
328
54
235 100
Třesov
136
22
94
41
Okarec
74
11
121
42
Tolik krátké shrnutí historie kostela
a farnosti. Pro účely tohoto článku cíleně neuvádím odkazy na zdroje. Pokud
byste se rádi dozvěděli jakékoliv další podrobnosti, můžete mě kontaktovat skrze
obecní úřad.
Ondřej Vala

INVESTICE, STAVBY, OPRAVY
Rozšíření čistírny odpadních vod
V lednu letošního roku začala realizace stavební akce s názvem „Rozšíření ČOV Hartvíkovice“. V rámci akce jsou realizovány
nové provozní nádrže, které jsou potrubím spojeny se stávající
provozní budovou a stávajícími nádržemi. Vše bude propojeno

Betonáž dosazovacích nádrží
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novým potrubím a osazeno novou technologií. Dále dojde k výstavbě nového objektu pro osazení česlí na části nových nádrží,
k výstavbě příček v provozní budově, výstavbě nových zpevněných ploch a drobným opravám na budově. Investorem akce je
Obec Hartvíkovice se spoluúčastí svazku Vodovody a kanalizace
z Třebíče a za důležitého přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí. Zhotovitelem akce je společnost VHS Outulný spol. s r. o. ve spolupráci s HAKOV, a. s.
III/39214 Hartvíkovice, průtah
Pod tímto názvem byla v letošním roce realizována další
velká stavební akce. Jednalo se o opravu hlavní komunikace
v obci spolu s přilehlými plochami. Protože vlastníkem hlavní
komunikace je Kraj Vysočina, byla hlavním investorem Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny. Poměrově menším investorem
byla Obec Hartvíkovice, protože je vlastníkem realizovaných
zpevněných ploch. V podstatě se jednalo o napojení vedlejších
komunikací na komunikaci hlavní. S tím souvisely i další úpravy
jako výměna části obrubníků a úprava přilehlých ploch. Zhotovitelem akce byla společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
ve spolupráci se společností VHS Outulný spol. s r. o. Realizace
Hartvíkovice

průtahu se svým rozsahem dotkla asi každého občana už jen
tím, že v době realizace bylo nutné k průjezdu obcí využít objízdných tras. Zde je třeba poděkovat všem občanům, kteří měli
trpělivost s těmito omezeními.

Oprava střechy budovy školy
Oprava střechy kulturního domu
Stejný zhotovitel provedl i opravu střechy budovy KD. Střecha budovy KD byla opravena ve stejném rozsahu jako střecha
budovy ZŠ, jednalo se tedy o výměnu latí, krytiny a klempířských částí spolu s dalšími prvky. Zde byly ke spolufinancování
obecních prostředků poskytnuty prostředky z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“.

Realizace průtahu

Nové chodníky v obci
Na stavbu průtahu nepřímo navazuje i stavební akce s názvem „Doplnění chodníků“. Zhotovitelem akce byla společnost
VHS Outulný spol. s r. o. Jedná se o realizaci tří nových chodníků okolo hlavní komunikace. Konkrétně u kaple (tělocvična ZŠ),
u hasičské zbrojnice a před budovou obecního úřadu a kulturního domu. Celková délka chodníků je 155 m. Na všechny chodníky alespoň částečně navazuje plocha zeleně. V případě chodníku u kaple bylo třeba vzhledem k výškovému rozdílu zbudovat
opěrnou zeď. Součástí realizace chodníku před obecním úřadem byla i úprava celé plochy před budovou včetně pokládky
nové dlažby. Součástí i této stavby jsou úpravy a napojení okolního terénu.
Oprava střechy budovy ZŠ
Velkou radost nejen zastupitelům, ale i zaměstnancům školy
udělalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu střechy budovy základní a mateřské školy. Na základě tohoto rozhodnutí,
kterému předcházela žádost o dotaci, byla obci poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 90 % celkových nákladů.
Realizace akce proběhla na školní budově o letních prázdninách. Spolu s výměnou krytiny byly provedeny i bourací práce,
drobné zednické úpravy, klempířské práce a elektromontáže.
Původní dřevěná konstrukce střechy byla ponechána, došlo
pouze k výměně latí. Zhotovitelem akce bylo Pokrývačství, tesařství – Libor Oborný z Koněšína.

Rozvod elektřiny v areálu bývalého družstva
V rámci této stavby technické infrastruktury došlo na začátku letošního roku k rozšíření distribuční sítě VN a NN a instalaci
trafostanice včetně doprovodných zařízení pro veřejný rozvod
elektrické energie v areálu.
Nová třešňová alej
Možná jste si při procházce obcí, po cestě z Horky směrem
na pláž, všimli nově vysazených stromů. Tyto stromy a doplňky
k jejich výsadbě byly zakoupeny z finančních prostředků, jejichž
poskytnutí opět předcházela žádost o dotaci. Realizaci projektu
podpořila Nadace ČEZ. Stromy a doplňky dodalo a dopravilo Zahradnictví Studenec. Jde o třešně (odrůdy Rivan a Burlat), které
první týden v listopadu vysázeli zaměstnanci obce. Věříme, že
stromy budou k užitku všem občanům a porostou jako z vody!

Výsadba třešňové aleje

DALŠÍ DOTOVANÉ PROJEKTY
Agrochema, družstvo Studenec je nejen důležitým zaměstnavatelem v regionu a subjektem, který hospodaří s půdou,
ale od letošního roku je i dárcem peněz
pro spolkovou činnost v naší obci. Obec
od družstva obdržela finanční dar v hodnotě 22 000 Kč, který se rozhodla poukázat Mysliveckému sdružení Pojihlaví, které se stará o honitbu v katastru obce.
Novým objektem v obci je zastřešené
posezení umístěné na zelené ploše u odbočky z hlavní komunikace směrem do
prosinec 2020

kempu. I tento „přírůstek“ byl zaplacen
z finančního daru, tentokrát od Mikroregionu Náměšťsko, jehož je obec členem
a který pravidelně přispívá na organizaci
kulturních akcí v obci.
Jedenkrát za 2 roky poskytuje sdružení ENERGOREGION 2020 s finanční
spoluúčastí obcí možnost čerpání dotace
obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Vždy se jedná o tematicky zaměřenou
dotaci na komunální techniku. Letos Obec
Hartvíkovice za pomoci této dotace pořídi-

la čerpadlo, sypač za malotraktor, sekačku
na trávu, tlakový čistič, svěrák a další vybavení obecní dílny a pracovní náčiní.
Při první vlně pandemie koronaviru na
jaře letošního roku Nadace ČEZ rychle zareagovala a poskytla obcím možnost čerpat dotaci na ochranné prostředky proti
šíření nákazy. Obec této možnosti využila,
o dotaci požádala a získané prostředky
použila na nákup ochranných prostředků
a dezinfekce, které pak byly distribuovány
občanům.
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PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA A DOTACE
Na příští rok jsou naplánovány další investiční akce,
u nichž letos započala projektová příprava nebo byla podána
žádost o dotaci. O dotaci z Ministerstva životního prostředí
bylo požádáno na obnovu návsi a parku u hasičky.
Další plánovanou akcí je tzv. „Dostavba kanalizace“, kde se
jedná o dostavbu několika nových větví splaškové kanalizace na území obce. Zde je zpracovaná projektová dokumentace a přislíbena dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Do budoucna je plánovaná i kabelizace elektrického vedení do země spolu s připoložením kabelu VO včetně realizace stožárů VO se svítidly a rozhlasem. Akce se bude týkat
lokalit „Na Horce“, ulice v okolí rybníka „U Melkesů“ a dvou
ulic spojujících hlavní komunikaci se hřbitovem. V letošním
roce proběhla tvorba projektové dokumentace.
Ke konci tohoto roku obec podala žádost o dotaci také

Nadaci ČEZ v programu zvaném „Podpora regionů“. Zde obec
žádala finanční prostředky na nákup a instalaci nových venkovních vitrín a plakátovacích ploch, které by byly umístěny
v zeleném pásu před budovou KD. Snad budeme úspěšní…
Bohužel neúspěšné bylo podání žádosti o dotaci z programu Sportoviště 2020 z Kraje Vysočina na opravu osvětlení,
vnitřních omítek, ochranných sítí a dalšího vybavení v sále tělocvičny v kapli.
Jak je patrné z textu výše, finanční prostředky z dotací Kraje Vysočina, státu i dalších organizací jsou pro obec důležitou
složkou investic. Bohužel vyhlídky blízké budoucnosti nejsou
z pohledu veřejných financí příliš optimistické z důvodu probíhající pandemie koronaviru. Stát totiž v příštím roce plánuje omezit výdaje na financování rozpočtů obcí, měst i krajů.

DOTACE, PŘÍSPĚVKY
Obec Hartvíkovice v letošním roce finančně nebo organizačně podpořila následující subjekty a akce:
Sbor dobrovolných hasičů Hartvíkovice
Tělovýchovná jednota Hartvíkovice
Myslivecké sdružení Pojihlaví
Základní škola Mohelno
Mikroregion Náměšťsko
Happy run, z.s.
Nemocnice Třebíč, p. o.
Oblastní charita Třebíč
Diakonie ČCE Myslibořice
Novoroční ohňostroj
Myslivecký kotlík
Oktoberfest 2020
Pohádková cesta

Mikulášská nadílka
Vítání občánků
Životní jubilea občanů
Subjekty, které finančně nebo materiálně podpořily obec:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo financí ČR
Nadace ČEZ
Úřad práce ČR
Kraj Vysočina
Mikroregion Náměšťsko
Agrochema, družstvo Studenec
ENERGOREGION 2020
Ekokom, a.s.
a další

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Oproti minulému roku nebyly v letošním roce navýšeny poplatky za svoz
a nakládání s odpady, i když by na základě celkového navýšení cen v tomto
odvětví mohly být. Takže poplatek stále
činí 700 Kč občan/rok. Obec i přesto bude
v příštím roce na každého poplatníka
doplácet 224 Kč za rok. Představenstvo
svazku obcí a valná hromada ESKO-T se již
delší dobu zabývá nepříznivou situací na
trhu se surovinami z tříděného odpadu.
Dle představenstva ESKO-T se obce
musí v roce 2021 připravit na změny cen
za odpady, které souvisí zejména s růstem
inflace, modernizací dotřiďovací linky,
údržbou a čištěním odpadových nádob
a připravovanými legislativními změnami.
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Představitelé Svazku a společnosti ESKO-T
se dohodli na minimálním navýšení cen
za svoz a za manipulaci s nádobami na komunální odpad a tříděné odpady, a to o 3
procenta oproti stávajícím jednotkovým
cenám. Tato úprava cen kopíruje meziroční inflaci.
U svozu kontejnerů na tříděný odpad dojde také k navýšení jednotkové
ceny za výsyp každé barevné nádoby
o 2,60 Kč. Tato částka bude použita na
strojové umytí nádob na tříděný odpad
jednou za rok. Další změny, se kterými
musí zastupitelé obcí od roku 2021 počítat, přinese nový zákon o odpadech. Legislativní proces ještě neskončil a těžko
předpovídat, zda bude zákon schválen

od 1. 1. 2021, tak jak avizuje MŽP ČR. Musíme se ale připravit na předložený návrh
zákona, který může vstoupit v účinnost
začátkem roku 2021. Největší změnou
v novém zákonu by mělo být navýšení
základního poplatku za uložení jedné
tuny směsného komunálního odpadu
z 500 Kč na 800 Kč a rekultivační rezervy
ze 100 Kč na 150 Kč.
Nedávno ESKO-T započalo projekt
„Rozšíření a modernizace dotřiďovací
linky Třebíč“. Zatímco do konce roku
2020 bude stávající třídicí linka fungovat tak jako doposud, od začátku
nového roku dojde k zásadní změně.
Třídicí linka se zastaví na pět měsíců.
Po vystěhování starého lisu a pásových

Hartvíkovice

dopravníků na plasty a papír bude linka zcela mimo provoz. Odpad z obcí
bude směřovat do třídíren ve Znojmě,
Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Brně.
To bude znamenat nejen složitou logistiku, ale také vícenáklady na přepravu.
Zástupci Svazku obcí a firmy ESKO-T
proto přistoupili, pouze pro toto období, k mimořádnému poplatku za odvoz
a využití odpadu z barevných nádob.
Připomínáme jenom, že samotná investice do rozšíření a modernizace dotřiďovací linky nestojí obce ani korunu, ale
na zvýšené provozní náklady po dobu
rekonstrukce nemá Svazek ani dceřiná
firma ESKO-T žádné rezervy.
Svoz odpadů by měl v prvním pololetí příštího roku probíhat v obdobném
režimu jako doposud. Případné kom-

plikace však nikdy nelze vyloučit. ESKO-T
udělá všechno pro to, aby to na obce ani
občany, kteří odpady pečlivě třídí, žádný vliv nemělo. Je ale třeba si uvědomit,
že okolní třídírny odpadu mají také své
vlastní limity. Výsledkem tohoto nelehkého období bude moderní třídírna odpadu, která bude našemu regionu bez
problémů sloužit další desítky let.
Obec zajišťuje 1x ročně sběr a svoz
nebezpečného odpadu (proběhlo koncem října) a také sběr papíru pro ZŠ.
Přípravu obou těchto činností zajišťují
zaměstnanci obce.
Po obci je 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 ten-

to druh odpadu vyvézt přímo ke kompostování do areálu bývalého JZD. V areálu
družstva je však zakázáno skládkovat jakýkoliv jiný druh odpadu včetně odpadu
stavebního a zeminy.
Jak již bylo zmíněno v minulém ročníku obecního zpravodaje, ohledně odkanalizování rodinných domů je třeba zmínit, že od 1. ledna 2020 vešla v platnost
novela vodního zákona č. 113/2018 Sb.
Podle této novely je povinností vlastníka
jímky předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let, jinak mu hrozí pokuta.
Pokuta také hrozí při vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace, a to až
50 000 Kč pro fyzické osoby a 10 000 Kč
až 10 000 000 Kč pro fyzické podnikající
a právnické osoby.

TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE
V současnosti se o pořádek v obci a další práce spojené
s obecním majetkem starají 2 zaměstnanci obce a 1 pracovnice
doporučená Úřadem práce, jejíž mzda je částečně hrazena z prostředků Úřadu práce. Všechny tyto činnosti zajišťují tedy celkem
3 osoby, které mají na starost úklid obce v každém ročním období. V nezimních měsících je to doprava kontejnerů na bioodpad
(2-3x týdně dle potřeby, včetně Třesova), zpracování bioodpadu,
úklid a odvoz železa, příprava na svoz nebezpečných odpadů,
rozmístění a úklid odpadkových košů a košů na psí exkrementy.

Dále sečení trávy, sečení fotbalového hřiště, hrabání listí, provoz
dětského hřiště, údržba hřbitova, školy, tělocvičny a kulturního
domu, opravy a příprava obecní techniky na zimu, autodoprava
a odvoz materiálu občanům.
Mezi další činnosti patří příprava a úklid kulturních akcí, příprava na advent a Velikonoce. V zimních měsících jde o odhrnování
a odklízení sněhu včetně posypu (obec, hřbitov, areál družstva,
Zákoutí, pláž), interiérové stavební úpravy a opravy a další údržbové práce spojené se zimním počasím a aktuálními potřebami.

OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY
Od 1. ledna 2021 vejdou v platnost nové obecně závazné vyhlášky, které aktualizují vyhlášky z minulosti. Konkrétně byly aktualizovány
tyto vyhlášky:
• O místním poplatku z pobytu
• O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhlášky jsou dostupné k nahlédnutí na webových stránkách obce
www.hartvikovice.cz pod záložkou „Obec“ v sekci „Vyhlášky, zákony“.

PRODEJ PARCEL
PRO VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMŮ
V listopadu tohoto roku proběhl prodej posledního ze
sedmi pozemků určených k výstavbě nových rodinných
domů v lokalitě „U borovice“. V loňském roce byly tyto
pozemky zasíťovány a celá lokalita propojena novou komunikací. Jednotlivé stavební parcely byly rozprodány zájemcům v několika vlnách. Věříme, že noví obyvatelé tady
budou spokojeně žít.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
V prosinci letošního roku odsouhlasilo zastupitelstvo obce vyhlášení veřejné sbírky za účelem finanční pomoci Nemocnici Třebíč
– personálu v době pandemie covid-19. Pro tuto sbírku byl založen transparentní účet, na který může kdokoliv přispět jakoukoliv částkou. Sbírka bude probíhat do 6. ledna 2021.
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Foto: Ivo Svoboda

Stavba mostu přes řeku Jihlavu mezi Třesovem a Stropešínem. Stavba
byla provedena systémem letmé betonáže. Foto je ze dne 13. 6. 1976.
Zdroj: Jiří Kostelník

Takhle krásně se dalo kochat pohledem na Wilsonku pod
Hartvíkovicemi u řeky Jihlavy v padesátých letech.
Zdroj: Jiří Kostelník
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