
  

 

 

  

 

 

 

 

Slovo úvodem … 

Vážení spoluobčané, 

podzimní výtisk Hartmanského listu vychází v době, kdy proběhly komunální volby a zvolili jsme 

nové zastupitelstvo obce na další čtyřleté období. 

   Dovolte mi jenom krátkou rekapitulaci uplynulých čtyř let, kdy jsme se snažili pracovat pro obec. 

Celé období bylo ve znamení různých investičních akcí, o kterých jsme vás průběžně informovali a 

které vidíte sami - ať už při návštěvě kulturního domu, místní hospůdky, v mateřské školce či při 

odvozu biologického odpadu. Velkou akcí byla revize katastru. Vidíte opravené části silnic a celkově 

upravenou obec. Vůbec největším a nejnáročnějším projektem bylo dokončení vrtu HA  4 a jeho 

napojení na vodovodní řad. Celá akce je technicky připravena ke spuštění, čekáme pouze na 

dokončení všech administrativních záležitostí. Toto vše jistě stálo mnoho úsilí i peněz, ale minulé 

období nebylo jen o práci a financích. Bylo i o radosti ze setkávání se při různých akcích.      

Vyjmenovat jen ty hlavní a velké by bylo na dlouhý odstavec, proto zde musí zaznít velké díky 

všem, kteří akce připravovali a i těm, kteří se zúčastnili. 

   Vážení spoluobčané, končí jedno období života v obci, začíná nové. Přejme si, abychom všichni 

žili v klidu, spokojeně a ve zdraví. Nadcházející doba je plná výzev a všichni vnímáme, že nebude 

lehká. Přesto ale věřme, že naše vzájemné dobré vztahy v obci budou vyvažovat všechny starosti, 

které nás čekají. 

   Dovolte mi poděkovat za práci všem zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu, technickým 

pracovníkům a v neposlední řadě všem nadšeným a ochotným brigádníkům. 

  Děkuji vám všem, spoluobčanům, za spolupráci, pochopení a pomoc. 

  

Přeji novému zastupitelstvu hodně elánu a dobrých projektů pro rozvoj obce. 

           S úctou Jaroslava Filipová 
           

Ze zastupitelstva …
Komunální volby 2022    
   Volby do obecního zastupitelstva proběhly ve 
dnech 23. – 24.9. 2022. Seznam voličů pro 
Hartmanice obsahoval celkem 228 osob. Volební 

účast byla 60,53 %, volilo tedy 138 obyvatel obce. 
 
Zvolenými zastupiteli obce jsou: 
   Hřebec Lubomír  107 hlasů 

   Valach Jaroslav Mgr.  105 hlasů 
   Pospíšil Libor Ing.    97 hlasů 

   Bouše Jaroslav    82 hlasů 
   Pachovská Dagmar Bc.    91 hlasů 
   Filip Petr      84 hlasů 
   Bartůšek Jiří Ing.    63 hlasů 
  

Rekonstrukce školky 
   Koncem srpna byla dokončena rekonstrukce školky 
sestávající z výměny oken a žaluzií, opravy 
elektroinstalace, oškrábání a nové vyštukování stěn a 
stropů, nové výmalby a dalších stavebních prací. 
Výměna oken v rámci celé budovy obecního úřadu 

stála 554 934 Kč, dalších zhruba 385 000 Kč bez DPH 
bylo investováno do výše zmíněných oprav. 
 

Oprava vozovky 

   Zastupitelstvo rozhodlo o opravě vozovky vedoucí 
z hlavní silnice směrem k Penzionu na Vysočině. 
Oprava proběhne ve dvou fázích: nyní na podzim 
dojde ke srovnání povrchu vozovky (díry a vyjeté 

koleje) asfaltem a následnému nanesení vrstvy 
pojiva a kameniva na očištěné spáry povrchu 

vozovky pod tlakem (metoda Turbo). Na jaře by měla 
následovat druhá fáze, a to aplikace celkového 
silničního nátěru včetně nanesení kameniva a jeho 
zaválcování. Opravu bude realizovat SUS Polička a 
předběžná cena je vyčíslena na cca 100 000 Kč.    

 

Palivové dřevo 
   V současné době není k prodeji žádné palivové 
dřevo. Vše, co bylo k dispozici, je rozprodáno. 
V obecních lesích se aktuálně plánuje těžba v lokalitě  
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Hamry, kde se bohužel lýkožrout přesunul do 
třicetiletého smrkového porostu. Bude-li poté nějaké 
dřevo k prodeji, budete včas informováni. 
    

Připojení vrtu HA 4 
   Jak již bylo napsáno výše, vrt HA 4 je již technicky 

připojen k vodojemu. Jeho spuštění ale brání 
dokončení administrativy. V současné době probíhá 
finalizace směny pozemků mezi obcí Hartmanice a 
Ing. Lipovským tak, aby pozemky, kde vede 
vodovodní řad patřily obci. Dále se pracuje na 
provozním řádu, který před spuštěním musí schválit 
Krajská hygienická stanice. Byla také zaplacena 

poslední splátka za vybudování přípojky firmě 
Technické služby města Bystré s.r.o. Celkové náklady 
činily 3 039 222 Kč bez DPH. 
 

Facebooková stránka 
   Nově byla zřízena stránka na sociální síti 

FACEBOOK informující o dění v obci. Najdete ji pod 

názvem Hartmanice - okr. Svitavy. V brzké době 
budou Hartmanice i na Instagramu.    

 

Oprava čerpadla na vrtu HA 3 
Kvůli poruše čerpadla bylo nutné dočasně odstavit vrt 

HA 3 v lokalitě Vejvozy. Čerpadlo je již nyní opět v 

provozu. 
 

Poruchy na vodovodním řadu 
   Omlouváme se za dočasné odstávky vody, které 
byly způsobeny opravami poruch vodovodního řadu 

u č.p. 111 (Leinweberovi) a č.p. 107 (Laštovičkovi). 
    

Rekonstrukce horní autobusové zastávky 
   O plánované rekonstrukci zastávky jsme vás 
informovali již v minulém čísle. Zaměřením půdorysu 
se zjistilo, že zastávka zasahuje i do sousedních 

pozemků pana Dvořáka a pana Kamínka. Děkujeme 
tímto oběma pánům za souhlasné stanovisko se 
zpřesněním hranic pozemků. Nyní je již celá zastávka 
na obecním pozemku a lze se posunout v řešení dál.

 

Kalendář událostí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

  

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.     18:00 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

22.10.   18:00    

9:30 

Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

5.11.     16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

12.11.   18:00 Ochutnávka vína Hospůdka Na návsi, více informací níže 

19.11.   16:30   Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

26.11.    Rozsvěcení vánočního stromu Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

3.12.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

17.12.    16:30    Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

26.12.    11:00 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

31.12. Silvestrovský pochod Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

31.12.    23:45 Půlnoční promítání Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

Ochutnávka vína „O VÍNĚ PŘI VÍNĚ“ 

12.11. 2022   18:00 

„Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami 

nejpříjemnější.“ Plútarchos 

                                                              

Přesvědčte se o pravdivosti citátu řeckého filozofa Plútarcha a zajděte si společně s rodinou či přáteli na 

ochutnávku vína do hartmanské hospůdky. Čeká na vás zajímavé povídání o vínu, 10 vzorků bílých i červených 

vín z Moravy a drobné občerstvení.  

Cena: 400 Kč/osoba 
Nutná rezervace: sms zprávou ve tvaru „víno, příjmení, počet osob“ na číslo 603 159 042 (Pospíšilová 
Pavlína). Rezervace vám bude potvrzena. 
Počet osob omezen! Rezervace nejpozději do 15.10.2022! 
  
           Počet míst je omezený, tak neváhejte!  
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Informační služba obecního úřadu     

   Pro zajištění dostupnosti veřejných sdělení pro všechny občany využívá Obecní úřad tyto způsoby: 

• hlášení obecního rozhlasu  

• zasílání zpráv prostřednictvím SMS na mobilní telefon 

• zasílání zpráv elektronickou poštou (na eMail) 

• zveřejňování zpráv na webových stránkách www.hartmanice.net ve složce „Hlášení obec. rozhlasu, 

informace a sdělení“ 

    

   Pokud někomu hlášení obecního rozhlasu unikne a nemá zasílání zpráv objednáno, má vždy možnost přečíst 

si zprávu na obecních webových stránkách. 

   Objednat si, nebo zrušit zasílání zpráv pomocí SMS nebo elektronické pošty můžete osobně na OÚ nebo na 

telefonu 604 821 985.         
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Z dění v obci … 

NEJ KURIOZITA ZE ZAHRÁDKY 

   Přes celé léto i babí léto probíhala soutěž o NEJ 

kuriozitu ze zahrádky. Sešlo se 11 úžasných 

soutěžních příspěvků, ze kterých nyní máte 

možnost vybrat vítěze! 

Stačí odeslat sms ve tvaru „soutěž, číslo vámi 

vybrané kuriozity“ na číslo 775 322 751 (Simona 

Valachová). Hlasovat můžete do 15.10. 2022, 

z každého tel. čísla lze odeslat jeden hlas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1. Dvojředkvička 

2. Dvacet květů na 

jednom stonku 

3. Okurka v plotě 

4. Magnolie kvetoucí 

v pozdním létě 

5. Mrkvová noha 

6. Dvojrajče 

 

7. Mrkvový „pindík“ 

8. Bramborový „pindík“ 

9. Bramborová srdíčka 

10. Rajčatový ptáček 

11. Maxiředkev 

Děkujeme všem za zaslané fotografie 

a také těm, kteří se zapojí do 

porotcování a pomohou vybrat vítěze! 
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Posezení s dechovkou 

 
   Absence plesů v posledních dvou sezonách nás 

přivedla na myšlenku uspořádat si podobnou akci 

v létě venku. Tak jsme na sobotu 20. srpna 

naplánovali „Posezení s dechovkou“, která bude 

hrát k poslechu a tanci. 

   Celé léto počasí víkendovým akcím přálo, věřili 

jsme, že to i vyjde i v tomto termínu. Nevyšlo! 

   Těsně před 17. hodinou, kdy mladé slečny a 

pánové ve společenském usedli k svátečně 

upraveným stolům, kde měli vybírat vstupné, se 

spustil obrovský liják. Silnice se rázem změnily 

v potoky, z promočených střech stanů pořadatelé 

jen stěží stíhali vylévat vodu. Hypnotizovali jsme 

oblohu a současně obrazovky telefonů s 

předpovědí počasí. Tohle jen tak nepřejde. 

   Nevadí! No tak prší, no a co. 

Kapela „Tataband“ hrála a přítomní začali tančit. 

Postupně se přidávali další. Z pódia zněly skladby 

swingu, dixielandu, dechovky, ale i moderní 

hudby do pozdních nočních hodin. Došlo i na 

losování připravené tomboly. Lidé se smáli, zpívali 

a tančili. Jedním slovem bavili se, a proto jsme to 

vlastně dělali. 

   Až příště (věříme, že nějaké příště bude) zazní 

Hartmanicemi tóny hudby, nenechte se odradit 

ničím, ani počasím. Věřte, že si společně umíme 

udělat okolo sebe hezky. 

 

 

 

 

 

Čechy krásné … MIKULOV 
   Víte, kde najdete nejvíc památek na nejméně 

metrů čtverečních … v Mikulově! Toto malebné 

historické město jsme si společně prošli v rámci 

komentované prohlídky a během osobního volna 

se pak každý vydal tam, kde ho to nejvíce zaujalo 

– na zámek, Kozí hrádek, do Synagogy, k hrobce, 

na vínko nebo kávu ... Téměř všichni jsme se pak 

vyšplhali i na Svatý kopeček a za odměnu si užili 

ochutnávku sýrů a vína! 

   Čechy krásné v Mikulově neměly chybu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Serafinová Jana, Valachová Simona 

Foto: Serafinová Kateřina 
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Loučení s prázdninami 
V Hartmanicích se s prázdninami loučilo opravdu 

netradičním způsobem ... s prutem v ruce! 3. září 

se u „koupaliště“ sešlo množství rybářských 

nadšenců i laiků, kteří se snažili chytit kapra. 

Rybky ale nad rybáři zvítězily, možná dostaly 

rady od svého vodníka Hartmana, a tak se  

 

 

podařilo chytit jen tři kapry, jednu šupinu a jednoho 

smrtelníka. O pořadí tak bylo rozhodnuto.  

   Každý si mohl vyzkoušet rybí poznávačku, děti si 

vyráběly rybky z papíru a dokonalou tečkou byly 

pečené makrely. 

   Pochvala náleží zejména týmu z Hospůdky Na 

návsi a všem, kteří s organizací pomáhali. 

 

 

LIPOHRANÍ 

   Ani na druhý ročník hudebního minifestivalu 

Lipohraní nebylo ideální počasí, a přesto si ho 

mnozí nenechali ujít. Program byl rozmanitý a 

každý si mohl najít to, co ho baví. Vystoupení 

odstartovaly Hartmanické hvězdičky, tentokrát 

ryze v dívčím 

obsazení. Je 

nevídané, co 

holky pod 

taktovkou 

Jarušky Filipové a 

Petry van den 

Akker dokázaly 

za měsíc natrénovat! 

   Jediné vystoupení, které se přesunulo do 

Kulturního domu, byla 

vtipná Pohádka dračí 

v podání Agentury 

Pernštějni. Pánové na 

závěr dokonce nechali 

děti prohlédnout velké 

dřevěné loutky. 

   

 

     Rozehnat déšť se 

podařilo 

Žesťovému 

kvintetu ze ZUŠ 

Bystré. Různorodé  

 

hudební žánry a vtipný komentář kapelníka Tomáše 

Hrnčíře všichni přítomní ocenili velkým potleskem. 

 

   Podvečerní koncert v naplněné kapličce dojal a 

nadchl každého. 

Sametový hlas Marie 

Smolíkové a 

profesionální klavírní a 

varhanní vystoupení 

Jaroslavy Filipové 

v dokonalé akustice 

kaple bylo opravdovým 

hudebním zážitkem. 

   

   Závěrečnou tečkou byl koncert muzikálového herce 

a zpěváka Dušana Vitázka, který si své vystoupení 

před naplněným stanem užil. 

Byl okouzlen místem a 

pohodovou atmosférou 

Lipohraní. O spokojenosti 

diváků svědčil bouřlivý aplaus. 

    

 

   Velké díky všem prodávajícím! 
Foto: Valachová Simona 

 

Foto: Valachová   

          Simona 
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  Ze školky … 
Na přelomu června a července začaly dětem 

letní prázdniny. Poslední „caparti“ se rozutekli za 

novým dobrodružstvím a školka na malou chvíli 

utichla, neboť záhy byla zahájena rozsáhlá 

rekonstrukce zahrnující celou budovu včetně naší 

mateřské školy. Bylo už na čase. Okolní školky už 

měly své nové kabáty a košile a ona stále nic. 

Zůstala však trpělivá a po čase se dočkala. A 

rozhodně toho nebylo málo, co se podařilo 

zrekonstruovat, opravit, vyměnit či natřít. 

   Na počátku bylo nutné školku kompletně 

vyklidit, a to do poslední kostky. Hned poté 

nastoupili odborníci, kteří se jali usazovat nová 

okna, škrábat omítku a zavádět novou 

elektroinstalaci. Během rekonstrukce došlo i 

k přepažení jedné ze tříd. Tím vznikly dvě 

naprosto nové místnosti. Z jedné se stala třída 

menší, z druhé ředitelna. V naší velké třídě byl 

položen nový měkoučký koberec. Po dokončení 

rekonstrukčních prací přišla řada na nás učitelky, 

 

abychom školku uklidily a vyšperkovaly. Moc nám 

pomohli i někteří rodiče. Po skoro třech týdnech 

úklidu bylo hotovo. A tak můžeme s radostí 

konstatovat, že mateřská školka v Hartmanicích 

má nejenom novou košili, ale i kabát a je opravdu 

nádherná. 

   Abyste i vy ostatní měli možnost podívat se, jak 

to nové školce „sluší“, byl uspořádán Den 

otevřených dveří. Pokud jste někdo nemohli 

dorazit, nevěšte hlavu, přijít nakouknout můžete 

kdykoliv. Rádi vás provedeme. Zážitek z návštěvy 

vám zpestří smích a rozzářená očka našich dětí.  

   Na samotný závěr bychom chtěli poděkovat 

všem, kteří se nějakým způsobem zasloužili či 

podíleli na rekonstrukci školky. Paní starostce 

Jaroslavě Filipové, panu místostarostovi Liborovi 

Pospíšilovi, všem, kteří rekonstrukci prováděli, a 

hlavně i vám trpělivým rodičům. 

 

Za novou košili a kabát naší školky děkují učitelky 

a děti MŠ Hartmanice.

 

Z hasičské zbrojnice … 
   Končí léto a spolu s ním i letošní hasičská 

sezóna v rámci soutěže Okresní ligy Svitavska.   

Liga začala závodem 7.5. v Širokém Dole, a pak v 

průběhu léta následovala další soutěžní klání 

v Lubné, Hartmanicích, Sádku, Nedvězí, Kamenci, 

Oldřiši, Desné, Květné a zakončena byla desátým 

- posledním závodem 24.9. v Perálci. Hartmanští 

dobrovolní hasiči se této soutěže zúčastnili ve 

dvou kategoriích, a to v kategorii žen a kategorii 

seniorů. 

   Ženám se více jak z poloviny závodů dařilo 

dobře a v celkovém hodnocení se bodově držely 

tak, že dlouho mohly pomýšlet na stupně vítězů. 

Ale jak to v životě bývá, i ve sportu se stává, že 

„štěstěna“ odvrátí 

svou tvář. V Desné 

měla děvčata 

neplatný pokus a 

při závodech 

v Květné a v Perálci 

se útoky nepovedly 

podle jejich  

 

 

 

 

 

 

představ a očekávání, což znamenalo bodový propad. 

Přestože jim to přineslo zklamání, myslím, že nás 

reprezentovaly se ctí, neboť v konkurenci téměř 20ti 

týmů je 5. místo moc pěkné. 

 

   V kategorii seniorů byla 

v tomto roce soutěž velmi 

zajímavá, napínavá a 

často přinášela spoustu 

adrenalinových zážitků, 

kde vyrovnané výkony 

soutěžních týmů 

vytvářely neuvěřitelné 

situace. Například v 

Sádku o vítězi 

rozhodovaly setiny – v rámci čtyř týmů padly tyto 

platné časy:15:40, 15:46, 15:53 a 15:61 – 

neuvěřitelný souboj. S potěšením vás informuji 

o tom, že závodníkům z Hartmanic v kategorii 

Seniorů se s celkovým počtem 41 bodů podařilo 

letošní ligu vyhrát.  

 

Dopřejme všem závodníkům čas na regeneraci sil, 

na promyšlení nové strategie či načerpání dalších 

nápadů a doufejme, že až se otevře Liga pro rok 

2023, budeme tam mít „ty naše“ a budeme se mít na 

co těšit.   Za SDH Hartmanice Jana Serafinová 

Školka v novém kabátě 
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Foto: Serafinová Jana 
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