
  

 

 

  

 

 

 

 

Slovo úvodem … 

   Vážení spoluobčané, letní čas přináší mnoho radovánek, ale i starostí. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 

udržují obecní pozemky, a naše obec i díky nim vypadá upraveně.           

Přejeme Vám krásné léto plné slunce a pohodových dní!                 zastupitelé obce   

Ze zastupitelstva …

Veřejně prospěšné práce  
   Využili jsme nabídku Úřadu práce ve Svitavách a 

v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce v obci“ 
jsme od června vytvořili pozici pomocný dělník – 
úklidové práce v interiérech obecních budov a úklid 
veřejného prostranství. Zaměstnanec obecního 
úřadu je dotován v určitém poměru pracovním 
úřadem.  
 

Úprava a rekonstrukce potoka 
   V průběhu jara proběhlo několik telefonických 
jednání a osobní setkání starostky se zástupci 
majitele vodního toku LESY ČR. Z jednání 
vyplynulo následující. Vybudování nového koryta 
potoka od hlavní silnice (od Trpína) a napojení na 

stávající koryto je problematické - z důvodu 
povodňového ohrožení (v tomto úseku se voda 
rozlévá a nezaplňuje potok), z důvodu rozšíření 
projektové dokumentace, stavebního povolení a 
hlavně z důvodu ochrany přírody. 
Vzhledem k tomu, že nejsou zcela jasné majetkové 

vztahy, majitel toku LESY ČR zajistí přesné 
geodetické zaměření potoka, ze kterého bude 
jasné, kdo je vlastník. Na základě toho dojde 
k dalšímu jednání s obcí a všemi pobřežníky.  
   LESY ČR navrhují zachovat rybník „Bohoušák“ a 
zrušit rybník u Králových. Všechny schůdky i lávky 
budou zachovány, pokud významně neohrozí 

protipovodňová opatření. Rekonstrukce by měla 
proběhnout v časovém horizontu 2 až 3 roky.  
 

Dotace  
Z Programu obnovy venkova PK byly obci 
přiděleny dotace 

 Obchod Hartmanice - provozní náklady ve výši 
38 522 Kč 

 Oprava místních komunikací ve výši     
110 000 Kč - aktuálně probíhá 
 

Personální změny na obecním úřadě 
   Od 26.6. 2021 vede účetnictví obce externí 
firma. Byl vypsán požadavek na obsazení nově 
vzniklého místa „asistent obecního úřadu“, do 
stanoveného data se nepřihlásil žádný zájemce. Od 
1.6. 2021 byla přijata na DPP asistentka, která 

zajišťuje provoz kanceláře OÚ a pracuje dle 
instrukcí starosty a místostarosty. V důsledku toho 
došlo ke změně úředních hodin obecního úřadu.  

Úřední hodiny: 

Pondělí   16 – 17  starostka 

Úterý      14 – 16   asistentka 

Středa     17 – 20 starostka, místostarosta 

Čtvrtek    14 – 16 asistentka 

Mimo uvedený čas je k dispozici  
Starostka –604 821 985, starosta@hartmanice.net 
Místostarosta–604 208 929,   

                             místostarosta@hartmanice.net 
 

Realizace připojení vrtu HA4 

   Nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku 

„Vodovod Hartmanice; napojení vrtu HA-4“ podal 

účastník Technické služby města Bystré, Sulkovská 

340, 56992 Bystré; IČO 27483100, nabídková 

cena včetně DPH 4 022 664,90 Kč.     S vybraným 

dodavatelem byla podepsána Smlouva o dílo, 

termín dokončení je do 90 dnů od předání 

staveniště. Zastupitelé pověřili místostarostu 

Ing.Libora Pospíšila zajištěním technického dozoru 

investora v průběhu realizace akce. Financování 

akce je zajištěno částečně z vlastních zdrojů, obec 

jedná o poskytnutí úvěru.  

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2020 
   V březnu 2021 proběhl kontrolní audit 
kontrolního oddělení Pardubického kraje. Byla 
vypracována Zpráva o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2020 - nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky, závěrečný účet obce bez výhrad a 
účetní závěrka. 
 

Územní plán obce 
   Plán zpracovává firma SURPMO a.s. Hradec 
Králové na základě Smlouvy o realizaci.  
Termíny realizace: 

1. Návrh ÚP (pro společné jednání) – do 6 
měsíců od podpisu smlouvy 
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2. Návrh ÚP (pro veřejné projednávání) – do 

2 měsíců od předání Pokynů k úpravě a 
doplňujících podkladů zřizovatelem 

3. Návrh ÚP (výsledné znění) – do 2 měsíců 
od předání Pokynů k úpravě a doplňujících 

podkladů zřizovatelem 

   Bylo zažádáno o přidělení finanční dotace na 
zhotovení Územního plánu z prostředků Krajského 
úřadu Pardubice. 
   Do konce června byla vyhlášena lhůta pro 
všechny dotčené orgány a občany pro podávání 
připomínek a podnětů. Lhůta je prodloužena do 

16.7. 2021. Pokud je z řad občanů nějaký podnět 

či návrh, kontaktujte starostku nebo místostarostu. 
 

Ze zastupitelstva … 

   V rámci sjednocení, zjednodušení a zpřehlednění 

agendy obecního úřadu vyvstala poptávka po 

počítačovém programu, který by uměl zpracovávat 

vodné a stočné jednodušší formou, než tomu bylo 

doposud. Jelikož se jednalo o dost specifické 

zadání, rozhodla se obec oslovit pana Ing. Jiřího 

Bartůška s žádostí o vytvoření tohoto programu. 

Spolu s místostarostou panem Ing. Liborem 

Pospíšilem poté bezmála dva roky na tomto zadaní 

pracovali. Doba se protáhla hlavně proto, že 

v průběhu vývoje vznikaly další nápady, jak tento 

program (nazvaný ISOB) využít a vylepšit. Co tedy 

ISOB nakonec umí? 

 V rámci již zmíněného vodného a stočného 

v podstatě na jedno kliknutí vyhotovit 

vyúčtování za dané období včetně faktury, 

evidovat odběrná místa, plátce a způsob platby, 

čísla vodoměrů atd. 

 Filtrovat a třídit data o spotřebě vody i 

z minulých období. 

 Rozesílat informační sms a emaily občanům, 

kteří o tuto službu požádají.  

 Vést evidenci obyvatel, kterou lze aktualizovat 

přes portál ministerstva vnitra. 

 Vést elektronicky pokladnu OÚ, kontrolovat 

všechny odchozí a příchozí platby v rámci 

obce. Ad. 

   Navíc díky instalaci nového serveru se lze 

k tomuto programu připojit i vzdáleně a pracovat  

z domu. Toto využití se nabízí například při 

zaměstnání externích pracovníků či při možných 

přísných epidemických opatřeních a z nich 

plynoucího homeoffice. 

   Nezbývá než tvůrcům velmi poděkovat za 

odvedenou práci, jež se celkově pohybuje ve 

stovkách hodin, a vás občany poprosit o trpělivost 

při případném vychytávání úvodních chybiček. 

Vždyť celý program je napsán na zhruba 300 000 

řádcích kódu. 

 

   

 Ke konci července tohoto roku proběhne v obci 

pravidelné vyúčtování vodného a stočného. 

Počínaje tímto vyúčtováním dojde ve stávající 

evidenci k upřesnění údajů o odběrných místech, 

plátcích a k přepracování vlastního výpočtu. Bude 

použit nový formát dokladu (faktury) o vyúčtování, 

kde budou zpřesněny a zpřehledněny údaje          

o vyúčtování, započítání záloh a doporučeném 

rozpisu záloh na nové období. Doklad bude 

distribuován do schránky nebo prostřednictvím 

elektronické pošty. 
 

Rekapitulace možností úhrad: 

 Úhrada prostřednictvím SIPO - Změna bude 

pouze v tom, že po vyúčtování bude 

automaticky nastavena pro budoucí zúčtovací 

období výše záloh tak, aby na konci období 

nedocházelo ke vzniku příliš vysokých doplatků 

nebo přeplatků. Pokud by někomu automatické 

nastavování záloh nevyhovovalo, může požádat 

na OÚ, aby se výška záloh bez souhlasu plátce 

neměnila. V průběhu 2. pololetí bude dále 

sloučena záloha za vodné a stočné do jedné 

souhrnné platby. 

 Úhrada v hotovosti na OÚ – nic se nemění 

 Platba jednorázovým nebo trvalým příkazem 

k úhradě z bankovního účtu- variabilní symbol 

bude uveden na každém vyúčtování -  6místné 

číslo začínající číslicí 9. Variabilní symbol se 

vždy vztahuje k plátci, nikoli k odběrnému  

 

místu (pro případy změny plátce, změny 

majitele nemovitosti apod.) 

 Úhrada přímým inkasem z účtu plátce – Tento 

způsob není možné prozatím použít, v případě 

většího zájmu bychom jej v budoucnosti mohli 

zprovoznit. 

   Změnit způsob úhrady (i v průběhu zúčtovacího 

období), způsob odečtu nebo doručování můžete 

na OÚ. Pro oboustrannou spokojenost prosíme o 

včasné a rychlé nahlášení změn. 

Informace o samoodečtech 

  Někteří naši obyvatelé, většinou ti, kteří tráví čas 

v Hartmanicích pouze o víkendech, jsou zvyklí, že 

jsou vyzváni prostřednictvím emailu k odečtu stavu 

vodoměru, který pak ohlásí na OÚ a je jim 

vystaveno vyúčtování. Tento způsob zachováme 

s tím, že stav vodoměru bude následně zpracován 

automaticky. Je nutné stav odeslat přesně podle 

pokynů, které budou uvedeny ve výzvě 

k samoodečtu. Pracovníci OÚ i přes váš odeslaný 

odečet mohou navštívit místo odběru, aby 

zkontrolovali technický stav vodoměru a objevili 

případné poruchy. Není to projev nedůvěry, ale 

nutná kontrola. 

   

  Obec jako dodavatel pitné vody a provozovatel 

kanalizace bude dělat vše pro to, aby zásobování 

pitnou vodou a zpracování odpadních vod bylo 

spolehlivé, v co nejlepším technickém stavu, a pro 

občany co nejméně finančně náročné.   
Jiří Bartůšek

ISOB – informační systém obce 

 

Informace k vyúčtování vodného a stočného za 1. pololetí 2021 
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Ze zastupitelstva …  
   Obec Hartmanice k dnešnímu dni hospodaří na 

zhruba 16 ha lesních pozemků. Číslo není úplně 

přesné, protože některé pozemky ač jsou zalesněné, 

tak nejsou v katastru vedeny jako lesní pozemek a 

naopak. Náprava skutečného stavu věcí ale právě 

probíhá. Lesy se nachází ve třech lokalitách, a to 

směrem na Hamry, dále v lokalitě zvané Houpady 

a v Babkách. Přibližné složení a stáří lesního 

porostu se dá zjistit z lesních osnov, které jsou volně 

dostupné na internetu a jsou vytvořeny vždy na 

dobu deseti let. Po nahlédnutí do těchto materiálů 

Vám přiblížíme několik detailů. Na stáří lesních 

porostů se můžete podívat v následující tabulce.  

Stáří porostů 

(roky) 

Výměra 

(ha) 

Procentuální 

zastoupení 

0 – 20 7,79 49% 

21 – 40 1,79 11% 

41 – 60 2,95 18% 

61 – 80 0,15 1% 

81 – 100 1,48 9% 

101 let a více 1,89 12% 

   Co se skladby týče, tak největší zastoupení má dle 

očekávání smrk (zhruba 80%), dále jedle (10%), 

borovice (5%). Zbytek je již kombinace jasanu, 

buku, javoru a břízy. 

   Přesné určení stáří a skladby lesních porostů by 

zasloužilo daleko podrobnější analýzu, berte proto, 

prosím, všechna čísla jako přibližná. 

   Tak jako každý vlastník lesů se i obec Hartmanice 

v současné době potýká s problémy ohledně 

špatného stavu lesů. Tyto problémy způsobuje 

jednak měnící se klima a s tím spojené dlouhodobé 

sucho, tak i nevhodná skladba, která je výhradně 

smrková. Tyto dva faktory způsobily velké  

 

 

 

 

 

 

přemnožení lýkožrouta smrkového, zvaného 

kůrovec, který lesy ničí.  

   V obecních lesích probíhá těžba napadeného dřeva 

průběžně ve všech třech zmíněných lokalitách. 

V Hamrech zpočátku kvůli strmému terénu 

přibližoval kulatinu kůň, ale tento způsob byl velice 

pomalý a obec byla nucena zadat těžbu firmě, jež 

disponuje vhodnou technikou. Celkem bylo 

v Hamrech vytěženo 300 m3 dřeva, jež obec prodala 

v průměru za 1240 Kč/m3. Následně se těžba 

přesunula do lokality Houpady. Z této těžby je nyní 

k dispozici zhruba 80 m3 palivového dřeva, 

které obec nabízí k prodeji vám občanům. Cena 

je stanovena na 500 Kč/m3, kdy je v ceně 

započítána i doprava k vám domů. Pokud byste 

jeli od čističky nahoru na příčnici, přijedete přímo ke 

skládce tohoto palivového dřeva. Dřevo si můžete 

prohlédnout, a kdo by měl zájem, telefonicky 

objednat na tel. 775 970 165 do poloviny července. 

Dřevo se poté bude rozvážet vyvážečkou o kapacitě 

8 m3. V tomto množství tedy proběhnou i 

objednávky dřeva.  

Ze zastupitelstva …        Tenisový kurt má obnovený povrch  

   Mnozí jste už jistě zaregistrovali, že povrch na 

tenisovém kurtu dostál určitých změn. Původní        

z roku 2006 byl značně opotřebený, hrát na něm 

nebylo komfortní a především bezpečné. Proto byl 

povrch sportoviště revitalizován odbornou firmou 

Umělky s.r.o. Celkové výdaje na revitalizaci hřiště 

byly 71 949,02 (z toho 25 853,- podpora z Malý 

LEADER pro POLIČSKO). 

   Kurt je nyní k dispozici všem, kteří si chtějí 

protáhnout tělo.  

 

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO KURTU 

Provozovatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 109, 

tel. 775 970 165 (Jaroslav Valach) 

 Tenisový kurt je v sezoně v provozu denně  

od 8:00 – 20:00. 

 Kurt zůstává odemčený. 

 Vstup na kurt je bez poplatku. 

 Návštěvník vstupuje a pohybuje se po areálu 

na vlastní nebezpečí a při svém jednání je 

povinen dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. 

 Obsazení kurtu na delší časový úsek (turnaj 

apod.) je třeba s předstihem konzultovat s 

provozovatelem.  

 Při vchodu do budovy OÚ je k dispozici 

toaleta. 

 V prostorách kurtu všichni návštěvníci 

udržují čistotu a pořádek.  

 Na kurtu je přísný zákaz kouření. 

 Zjistí-li hráč škodu v prostoru kurtu, je 

povinen ji ihned nahlásit provozovateli. To 

samé ujednání platí v případě vzniku škody 

v průběhu hry. 

 Parkování vozidel je možné jen v prostoru k 

tomu určeném (parkoviště před OÚ). 

 Provozovatel neručí za majetek hráčů volně 

odložený na kurtu. 

Lesní hospodářské osnovy 
 lokalita Hamry 

Lesy ve vlastnictví obce 
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Ze zastupitelstva …     Základní informace o nakládání s odpady v obci 

   Sáhneme-li do historie, tak problematika odpadů 

na vesnicích nebyla dlouho řešena. Jelikož téměř v 

každém domě byla určitá živočišná výroba, bylo i v 

každém domě hnojiště. Zde se ukládal biologický 

odpad. Protože se většinou topilo dřevem, byl popel s 

obsahem draslíku často použit na zahrádku jako 

hnojivo. Stavební odpad z případných rekonstrukcí či 

demolicí se používal na „vyspravování prašných 

cest“, starý nábytek či textil skončily v kamnech…  

   Nyní je situace jiná. Občané třídí odpad buď do 

svých popelnic, nebo jej odnáší na sběrná 

stanoviště. V blízkosti místního obchodu je 

stanoviště pro ukládání tříděného odpadu vybavené 

kontejnery, a to na papír, sklo, textil, olej a 

plast. Pro poslední jmenované slouží také místnost 

v přízemí KD (pod schody), kde se ukládají 

plasty ve velkých pytlech. Odpad, který není 

vložen v kontejneru a je položený vedle něj, odvozce 

neodváží. Proto vás žádáme o neukládání 

odpadu nikam jinam než do kontejnerů k tomu 

určených! 

Jednotlivé typy odpadů: 

 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - ukládán do 

vlastních popelnic, které mají občané umístěny u 

svých nemovitostí. Svozový režim pro směsný 

odpad je 14denní. Den svozu je stanoven na 

pondělí aktuálně v liché týdny. 

 PLASTY - plastový odpad se ukládá pouze do 

plastových pytlů žluté barvy. Pytle jsou k dispozici 

na OÚ, popřípadě v místním obchodě. Veškerý 

odpad je nutné sešlápnout či rozlámat na menší 

kusy. Naplněné, nepoškozené pytle občané uloží 

do místnosti v KD (pod schody). Další možností 

uložení plastového odpadu je kontejner u 

obchodu. Ten je ovšem kapacitně omezen, proto 

prosíme prioritně využívat místnost v KD. 

✔ Kelímky od jogurtů, sešlápnuté plastové láhve, 

sáčky, tašky, folie, prázdné plastové obaly od 

šamponů, kosmetiky a čisticích prostředků, 

nápojové kartony, polystyren 

 

 

Kalendář událostí 

 

❌ Plastové trubky, podlahové krytiny, bakelit, 

guma, pneumatiky, plastové obaly od chemikálií 

 PAPÍR - do kontejneru u obchodu  

✔ Noviny, časopisy, letáky, sešity, krabice 

roztrhané na menší kusy, karton, balicí papír, 

lepenka kancelářský papír, obálky 

❌ Papír znečistěný (mokrý, mastný), uhlový a 

voskovaný papír, použité plenky 

 BÍLÉ A BAREVNÉ SKLO - do kontejneru u obchodu 

✔ Vymyté láhve od nápojů, skleněné nádoby 

❌ Porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo, 

zrcadla, tabulové a barevné sklo 

 TEXTIL - do kontejneru u obchodu. Vše je potřeba 

před vložením zabalit, aby nedošlo k 

znehodnocení. Věci nalézají využití u dalších 

majitelů. 

✔Oblečení, boty, plyšové hračky, záclony, závěsy, 

lůžkoviny, a také knihy, obrazy, hrníčky, talíře, 

plastové a dřevěné hračky 

❌ Znehodnocený, mokrý, plesnivý textil a věci 

 OLEJ – do kontejneru u obchodu 

✔Pouze použité kuchyňské oleje a tuky, nutné 

vhazovat v plastových lahvích  

❌ Jiné druhy olejů 

 SBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ 

Použité a vybité baterie můžete bezplatně 

odevzdávat k likvidaci a recyklaci v obchodě. 

 

UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA ŘÍZENÉ SKLÁDCE 

ODPADŮ A SBĚRNÉM DVOŘE V BYSTRÉM 

   Občané Hartmanic mají možnost uložit odpad na 

této skládce a sběrném dvoře. 

Provozní doba: ÚT, PÁ, SO 13:00 – 16:00 

Ceník za uložení vybraných druhů odpadu najdete 

na https://www.tsbystre.cz/cenik/  

Elektro lze uložit bez poplatku. Skládka neumožňuje 

ukládat pneumatiky.  

 

   Děkujeme za čas, který třídění odpadu věnujete, a 

že vám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme.

 

 

 

 

 

 

1.7. – 31.8. NEJ hrad z písku soutěž o NEJ hrad postavený na pískovišti na hřišti 

v Hartmanicích, více informací na www obce 

4.7.  10:00 O pohár starostky obce 

Hartmanice 

XIX. ročník OLSY v požárním sportu na hřišti                  

v Hartmanicích 

5.7.  Čechy krásné … Kutná Hora zájezd za krásami stříbrné pokladnice českých králů 

11.7.  9:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

7.8.    9:30 Pěší výlet na Svojanov Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

22.8.  9:30 Mše svatá Kaple sv. Jana Nepomukého 

11.9.  Májový ping pong Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

11.9. 18:00 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

18. – 19.9. Lipohraní Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

25.9. 18:00 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 
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Z hasičské zbrojnice …             Víte, že … 

… máme novou klubovnu? Z venku hasičské 

zbrojnice není nic znát, ovšem uvnitř se událo 

mnoho změn. Původní klubovna byla v místnosti 

před knihovnou. Ta nová je nyní naproti – vznikla 

v prostoru, kde již delší dobu bylo spíše skladiště. 

Společně jsme vše vyklidili, byla vyměněna okna, 

osazeny parapety, došlo na vylíčení a opět důkladný 

úklid. Klubovna je vybavena z části stávajícím a z 

části novým nábytkem. Dále byl zakoupen a 

nainstalován dataprojektor, který své využití nalezne 

například při práci s mladými hasiči. Nově vzniklý 

kuchyňský kout snad oceníte i vy při společných 

akcích, kde vám budeme moci připravit 

drobné občerstvení. 

… závodní sezónu pro rok 2021 zahájili jako 

první starší žáci? V sobotu 29.5. odjeli do Trstěnic 

na okresní kolo v rámci soutěže požární hry Plamen. 

Podrobnosti v dalším článku.  

… u nás budou závody? Pokud to epidemická 

situace dovolí, okresní liga v požárním útoku začne u 

nás v neděli 4.7. 2021. 

… se hasičky v zimě otužovaly? V rámci posílení 

své imunity a fyzické zdatnosti se některé holky 

z týmu žen pravidelně scházely a dokázaly nejen 

samy sobě, co zvládnou. Teplotu vody mohly 

poměřit jak v bysterském rybníce tak i na Křetínce. 

 

Dětské závody Plamen 

   Trénovat na tyto závody jsme začali hned, jak to 

vládní nařízení dovolila, a hned po školní karanténě, 

do které nám spadla skoro polovina týmu. Vinou 

těchto omezení jsme stihli pouze dva tréninky a 

rozhodli se proto, že okresního kola Plamen 

konaného v Trstěnicích se zúčastní pouze družstvo 

starších, kterému přece jen stačilo méně času.  

   Za velice přísných opatření, kdy jsme museli před 

závody otestovat všechny závodníky, na závody 

přijet přesně ve stanovený čas s maximálně dvěma 

vedoucími a po odběhnutí disciplín ihned odjet 

domů, si naši „staršáci“ nevedli vůbec špatně. 

Soutěž se skládala ze tří disciplín – štafeta 4 x 60 m 

(tu jsme vyhráli), štafeta požárních dvojic (pro nás 

4. místo) a požární útok (2. místo). V celkovém 

součtu jsme měli stejně bodů jako Široký Důl, o 

vítězi tak rozhodl požární útok, kde bylo „Širocko“ 

lepší, a na nás tak „zbylo“ stříbro! Výsledky jsme se 

dozvěděli až večer i s tím, že postupujeme do 

krajského kola v Pardubicích! 

 

 

 

 

 

   Další sobotu tedy znovu na závody, odjezd v 6:00 

a vzhůru do pardubických Polabin. Krajské kolo 

mělo, co se týče disciplín, stejný formát jako to 

okresní. Začínali jsme na štafetě dvojic, kde jsme si 

oproti okresu vylepšili čas. V této disciplíně jsme 

skončili šestí. Následoval požární útok na nástřikové 

terče, který nás řádně potrápil. První pokus se vinou 

rozpojené hadice nepovedl a vyvstala povinnost 

zvládnout pokus číslo dva. S tímto nelehkým 

vědomím se ale závodníci popasovali a výsledkem 

bylo solidní 8. místo.  

   Poslední disciplínou byla štafeta 4x60 m, kde 

družstvo předvedlo dva velmi pěkné a vyrovnané 

pokusy, které za štafetu stačily na 6. místo. Po 

celkovém sečtení výsledků za jednotlivé disciplíny 

jsme v konkurenci dvanácti týmu z Pardubického 

kraje obsadili krásné 5. místo! Všem závodníkům 

gratulujeme a děkujeme za reprezentaci! 
 Kateřina Serafinová a Jaroslav Valach 

                                                         Foto: K. Serafinová 

 

 

 

 

Jana Serafinová, Foto K. Doskočilová 
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Z dění v obci 

 

Ze školky …                                             Zdravíme ze školky! 

   Moc si užíváme společně trávený čas a konečně 

také sluníčko. Paní učitelky pro nás vymýšlí spoustu 

zajímavých věcí. Minule jsme prozkoumávali okolí, 

hledali kytičky a broučky, které neznáme. Přijela za 

námi do školky paní „vědkyně“, která nám celé 

dopoledne povídala zajímavé informace o včelkách a 

mravencích. Teď už se jich nebojíme a víme, jak 

jsou užiteční. 

 

   Nejvíc jsme se ale 

všichni těšili na 

školku v přírodě. 

Společně jsme strávili 

tři prosluněné dny na 

Baldě. Tentokrát byla 

hlavním tématem 

VODA.  

Dělali jsme pokusy a zkoušeli, co všechno z ní jde 

vykouzlit. Zavítali k nám také hasiči a povídali o své 

práci. Posadili jsme se do hasičského auta a ti 

nejodvážnější se vydali až na jeho střechu.  Rovněž 

divadlo, které nás navštívilo, se neslo ve vodním 

duchu – hrála se Námořnická pohádka. Vůbec se 

nám nechtělo domů, i když na mamky a taťky jsme 

se už moc těšili. 

   Než se rozejdeme na prázdniny, budeme ve školce 

cestovat – máme velikou zeměkouli a povídáme si    

o různých zemích. Stihneme se podívat do 

poličského muzea a rozloučit s kamarády, kteří jdou 

po prázdninách do školy. Pak už si jen zamáváme a 

sejdeme se zase po prázdninách, abychom si 

společně řekli, kde jsme byli a co jsme zažili. 

   Přejeme všem v Hartmanicích krásné léto. 
   Děti ze školky a kolektiv MŠ,   Foto: MŠ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probudili jsme čarodějnici 

Hartu 

 

Na konci dubna si děti                

z Hartmanic a okolí vyzkoušely 

na hřišti pátrací hru Probuzení 

čarodějnice Harty. Úkolem 

každého bylo najít všechny 

ukryté obrázky a vybarvit – 

„nařídit“ budík Hartě, aby 

nezaspala magickou 

čarodějnickou noc. Povedlo se … 

na hřišti „zvonilo“ 30 budíků! 

 

 

Ukliďme Česko 

v Hartmanicích 

 
V sobotu 24. 4. 2021 jsme se již po 

čtvrté zapojili do celorepublikové 
akce „Ukliďme Česko“.  Pár nadšenců 

(14 dospělých a 14 dětí) vyrazilo 

směrem Bystré, Hamry, Svojanov a 

Trpín. Během několika hodin jsme 
nasbírali asi 500 kg netříděného 
odpadu, který skončil na skládce 

v Bystrém. 
Objevili jsme různé poklady a 

zajímavosti. Můžete si je prohlédnout 

na webových stránkách obce.  
S přiloženou fotografií jsme se 
zúčastnili soutěže vyhlášené 
organizátorem „Jarní květy a 

odpadky“. Bohužel jsme nevyhráli, 
ale měli jsme dobrý pocit z dobře 

vykonané práce. 

 

Foto: K. Doskočilová 1 
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Cyklohrátky 

 

5.6. 2021 se i přes nečekaný 

déšť sešlo na hartmanském 

hřišti 15 malých cyklistů, kteří 

zdolali jízdu zručnosti a 

zabojovali o čokoládové 

medaile v jízdě na čas. 

Děkujeme všem účastníkům! 

 

 

 
„O víně při víně“  

 

Co je claret, víno z cibéb a další zajímavosti o výrobě a vlastnostech 

vína jsme se dozvěděli při setkání v naší hospůdce v sobotu 

12. června. Součástí byla ochutnávka 14 druhů bílých a červených 

tichých vín. Jako nejlahodnější byl účastníky oceněn ryzlink rýnský, 

chardonnay a merlot. Měli jsme možnost ochutnat specialitu- víno z 

cibéb, které patří mezi vína s přívlastkem s vysokým obsahem cukru. 

Velké poděkování za poutavé povídání o víně a zprostředkování řízené 

degustace patří panu Františku Pražákovi. Za výborné občerstvení a 

ochotu děkujeme personálu naší hospůdky. 
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