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V Pivíně, 6.8.2015

Věc: ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE
ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBOBNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,
VEDENOU POD Č.J. PN/431/2015
Dobrý den,
na úpravu prostor tzv. „parketu“ byla podána žádost u Ministerstva pro místní
rozvoj v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova 2015 k projektu pro dotační
titul 2 „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“.
Úprava je primárně a především zaměřena na vytvoření „Prostor pro
environmentální výuku v pivínském parku“. Podružně se může prostor, včetně
altánu využívat i na sezóní aktivity, jako např. zimní bruslení pro děti či jako
zázemí pro kulturní akce.
Jsme přesvědčeni, že plánovaná úprava prostoru včetně stavby altánu nebude rušit
ráz obce. Obec Pivín požádá Policii ČR k častějším kontrolám v obci, aby byl
omezen případný vandalismus a hlučnost. Rozměry přístřešku jsou primárně
přizpůsobeny k rozměru přilehlé betonové plochy a k potřebám činností pro děti.
Altán je v dostatečné vzdálenosti od okolních budov a porostu, tak aby nijak
nenarušoval vzhled obce.
TEXTACE DOTAČNÍHO TITULU:
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a
přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které
jsou zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení,
kulturní zařízení),
• úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky,
bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

POPIS PROJEKTU:

„Prostor pro environmentální výuku v pivínském parku“
Obec Pivín
Pivín 220, 798 24 Pivín, okres Olomouc
+420 582 384 234, +420 724 180 845
obec@pivin.cz
IČ: 00288624
Počet obyvatel: 724
Katastrální výměra: 693 ha

Že je Pivín osadou starou, dokazují četné nálezy nádob i užívaná pečeť "Petzet cezerného
miesteczka Piwina". Kdy se městečkem stal a kdy jím přestal být, není známo. V úředních
listinách se objevuje Pivín v roce 1321. Toho roku Jan Lucemburský, král český zastavil Tovačov
a Pivín s některými přilehlými osadami Jindřichu z Lipé.
Mateřská škola v Pivíně byla zřízena přípisem okresního školního výboru v Přerově číslo
743/1-45 šk., ze dne 31. prosince 1945, s platností od září 1945. Škola byla zřízena v jedné
místnosti základní školy. Později byla postavena nová mateřská škola a slavnostně otevřena 7.
května 1977. V roce 1840 byla postavena škola na nynějším č.p. 8. V roce 1877 do školy chodilo
170 žáků a prostory se staly nedostatečnými. Proto obec vystavěla novou školu v roce 1914,
která slouží původnímu záměru dodnes. Při škole je také zřízena školní družina, kterou využívají
žáci nižších ročníků.
Současná mateřská i základní škola se snaží ve svých výukových plánech podporovat u
dětí přirozený rozvoj a poznávání, a to i formou environmentální výchovy. K těmto účelům
ideálně slouží park na návsi se zpevněným prostorem. Učitelky připravují pro děti výukové
programy s přímým sledováním stromů a keřů, pozorováním života ptáků, hmyzu a ostatních
obyvatel z říše zvířat. Ekologická výchova je zaměřena i na ochranu životního prostředí, péči o
vodní zdroje – úprava koryta místního potůčku protínajícího park.
Děti jsou vedeny i ke zdravému životnímu stylu, péči o zdraví a tělo: park je ideálním
prostředím k pohybovým aktivitám na zdravém vzduchu. Parket je díky zpevněné betonové ploše
využíván pro taneční a pohybové hry, slouží i pro vybudování překážkové dráhy (děti přeskakují
kameny, hromádky listí, sledují cestu z větviček apod.). Rovná plocha slouží i jako podklad pro
pokusy a experimenty s rovinou a nakloněnou plochou (sledování pohybu míče na rovině, na
podloženém prknu …).
Park na návsi je využíván celoročně, poskytuje dětem spoustu zajímavých prvků a situací
k přímému pozorování života v přírodě. V současnosti je ovšem zpevněná plocha ve velmi
špatném stavu, který nedovoluje například in-line bruslení a další aktivity, které vyžadují kvalitní
povrch. Dále jsou aktivity limitovány i chybějícím zázemím. Rádi bychom tedy provedli obnovu
plochy, která umožní rozšíření využití i o sportovní aktivity letní i zimní, kdy počítáme s
vytvářením ledového kluziště. Další částí projektu je stavba altánu o ploše 30m2, který poslouží

jednak jako zázemí pro děti při sportovních činnostech, tak také jako venkovní učebna pro
mateřskou a základní školu.
Jako velké pozitivum vnímáme skutečnost, že přípravu projektu iniciovaly samy děti, které
vedly s pedagogy debatu o možnostech zlepšení výukových možností. Děti navrhly právě opravu
zpevněné plochy a přišly s myšlenkou bruslení. Při další diskuzi potom vymyslely i stavbu
altánku, který jim umožní vést zde i běžnou výuku především v případě předmětů zaměřených na
přírodu. Mladší děti přispěly i výtvarnými nápady na budoucí podobu prostoru. S velmi přesně
zpracovaným návrhem nás potom oslovili zástupci školy a požádali nás o podporu.
Vedení obce se rozhodlo podpořit vysoce přínosný projekt, a proto jsme připravili žádost
o dotaci pro Program obnovy a rozvoje venkova, která nám umožní celý záměr zrealizovat.
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