
  

 

 

  

 

 

 

 

Slovo úvodem … 

Vážení spoluobčané, 

přejeme Vám krásné léto prožité v klidu, spokojenosti a hlavně ve zdraví.    

            zastupitelé obce Hartmanice 
           

Ze zastupitelstva …
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) 
   Pardubický kraj vyhlásil výzvu k možnosti získání 
dotace na pořízení automatizovaného externího 
defibrilátoru. Přístroj se používá u náhlé zástavy 

srdce v případech, kdy je pacient v bezvědomí, 
nereaguje a nedýchá. Malý a kompaktní přístroj 
navede uživatele jednoznačnými pokyny k záchraně 
lidského života.  
   Tento záměr zastupitelé podpořili především           
z důvodu, že se jedná o možnost použití v případě 

přímého ohrožení života, a také z důvodu dlouhé 
doby dojezdnosti RZP. AED by byl umístěn ve 
venkovním ochranném boxu, který v případě srdeční 
indispozice půjde otevřít po zadání PINu. Ten se získá 
po zavolání na číslo 155, kde operátor vyhodnotí, zda 

je použití AED vhodné. 
   Žádost byla podána 6.5. 2022. Aktuálně čekáme na 

schválení dotace, dle toho budou pokračovat další 
kroky. 
 

Nákup čelního nakladače 
   Z důvodu nutné manipulace se dřevem a lesní 
kulatinou se zastupitelé rozhodli zakoupit čelní 

nakladač k obecnímu traktoru. Nakladač lze dále 
využít například při navážce štěrku určeného 
k zimnímu posypu či přihrnování bioodpadu. 
Nakladač je značky Intertech, má nosnost 1600 kg, 
výška nakládání je 3650 mm. Příslušenství: 
paletizační vidle a univerzální lžíce. Pořizovací 

náklady činily 215 400 Kč.  

 

Vybudování tlakové stanice vodovodního 

řadu 

   Vinou malého výškového rozdílu mezi vodojemem 

a horní částí obce je v této lokalitě ve vodovodním 
řadu velmi malý tlak. Tento problém se stává 
kritickým zejména při větším odběru vody 
z vodovodního řadu, kdy v těch nejvyšších místech 
obce voda v podstatě přestává téct. Řešením je 
vybudování tlakové stanice, která by v této větvi 

vodovodního řadu tlak zvýšila na potřebnou hodnotu.  
   Jako vhodná lokace pro umístění této technologie, 
navíc ležící na obecním pozemku, se nabízí místo pod 
horní autobusovou zastávkou. Zastávka není 
v dobrém technickém stavu, je tedy v plánu ji při 

této akci zbourat, pod povrch nové zastávky umístit 
atypickou plastovou vodoměrnou šachtu, kde bude 
umístěna výše zmíněná technologie. Větev 
vodovodního řadu, v níž je třeba zvýšit tlak, vede ve 

vozovce před zastávkou, nebude tedy problém udělat 
odbočku k tlakové stanici.  
    

    
                       Vizualizace nové zastávky: Libor Pospíšil 

 

 

Výměna oken v budově obecního úřadu – 

2. etapa 
   V dubnu tohoto roku proběhla v prvním patře 
budovy OÚ výměna starých dřevěných oken za 

plastová. Výměnu provedla firma VEKRA s.r.o., 
vnitřní zapravení špalet a parapetů bylo provedeno 

svépomocí. O prázdninách bude realizována 2. etapa 
výměny oken, konkrétně v prostorách mateřské 
školy. 
   Součástí této akce bude také nová výmalba školky. 
Z důvodu mnoha vrstev starého nátěru malba na 
zdech nedrží a dochází k jejímu odlupování, bude 
proto třeba staré vrstvy nejdříve oškrábat, poté nově 

vyštukovat a vymalovat.  
   Zároveň proběhne úprava elektroinstalace. Jedná 
se o velkou investici, nicméně pro provoz školky 
nutnou. 

  číslo 8           červen 2022 



  

 

Dřevo v obecních lesích 

   Byla dokončena těžba dřeva napadeného 
lýkožroutem v lokalitě Hamry a Babky. 
   Obec aktuálně nenabízí žádné palivové dřevo na 

prodej. Po dokončení manipulace vytěženého dřeva 

bude prodej opět možný. Pro bližší informace 
kontaktujte p. Hřebce Lubomíra (739 543 579).  
    
   Na jaře se také povedlo některé mýtiny znovu 
osázet. Na oplocení těchto ploch bylo spotřebováno 
zhruba půl kilometru oplocenky. Vysázeny byly tyto 

dřeviny: buk (5700 ks), smrk (2500 ks), douglaska 
(1200 ks), jedle (255 ks) a modřín (100 ks). Veškeré 
práce provedla firma p. Kristýny Morkesové z Dlouhé 
Třebové. Na zalesnění byla podána žádost o dotaci. 
 

Vysprávka silnic 
   Koncem května letošního roku proběhla vysprávka 
silnice „Vejvozy“, dále silnice vedoucí od obecního 
úřadu dolů do vesnice, a také silnice u č.p. 58 
(p. Král Jiří). Vysprávku provedla firma SUS Polička. 
 

 
 

 

 

Porucha vodovodního řadu 
   V obci proběhlo certifikované měření průtoku 
nadzemních hydrantů. Při měření u č.p. 2 (p. Suchá 
Jana) došlo k poruše uzávěru hydrantu. Bylo tedy 

nutné vodu z této větve vypustit a hydrant vyměnit. 

Za komplikace se omlouváme. 
    

Kontrola hospodaření obce      
   6.5. 2022 proběhla kontrola hospodaření obce. 
Kontrolu prováděly pracovnice kontrolního oddělení 

Krajského úřadu Pardubického kraje. Zastupitelům 
byl ke schválení předložen výsledek kontroly Zpráva 
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, 
závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2021 - bez 
výhrad.    

 

Potvrzené smlouvy na přidělení dotace 
• Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova „Obchod Hartmanice – provozní 
náklady“ - 35 000 Kč 

 
• Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova „Výměna oken v budově obecního 
úřadu Hartmanice“ - 100 000 Kč 

 

 

Kalendář událostí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

  

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

1.7. – 31.8. NEJ Kuriozita ze zahrádky soutěž, více informací níže nebo na www obce 

3.7.        9:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

3.7.        10:00 Závod okresní ligy Svitavska     

v požárním útoku 

hřiště 

20.8.      17:00 Posezení s dechovkou více informací níže nebo na www obce 

27.8.       Čechy krásné … Mikulov poznávací zájezd s ochutnávkou sýrů             

Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

10.9.      18:00 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

17.9. LIPOHRANÍ Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

24.9.      18:00   Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

Posezení s dechovkou 

20.8. 2022     17:00 

Přijďte si posedět, popovídat, poslechnout, zazpívat i zatancovat na náves v Hartmanicích, kde 

pro vás bude připraven taneční parket, posezení a občerstvení. 

 K tanci i poslechu zahraje Brťovská šestka, a ta, jak sám kapelník říká, 

 zahraje vše „od Bacha po Vlacha“. 

 

NEJ kuriozita ze zahrádky 

1.7. – 31.8. 2022 

 

Zaujalo, rozesmálo nebo naopak popudilo vás něco na zahrádce? Vyfoťte nebo přineste vaši 

kuriozitu a podělte se o to se svými sousedy! Z vybraných kuriozit vybere porota tu NEJ a výherce 

se může těšit na dárkový balíček. 

 

Pravidla soutěže: Přinést kuriozitu do č.p. 136 (Valachovi) nebo poslat foto na redakce@hartmanice.net, a to 

do 31.8. 2022. 

Můžete zaslat max. 3 fotografie jedné kuriozity a alespoň na jedné z nich musí být kuriozita vyfocena se 

soutěžícím. Foto musí být doplněno jménem a kontaktem na soutěžícího. 

Každý účastník může soutěžit pouze s jednou kuriozitou. 
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Z dění v obci … 

Velikonoční tvoření 

     Velikonoce jsme po delší přestávce zahájili 

velikonočním tvořením v místní hospůdce. 

Mnozí si domů odnášeli věnečky, ptáčky, 

ozdobená vajíčka, pomlázky a další dekorace. 

Jiní si přišli „jen“ popovídat, což nás moc 

potěšilo.  

    

   Gastronomická soutěž s tématem „Vejce 

natvrdo“ měla velký úspěch. Ochutnali jsme 

vaječnou pomazánku, tlačenku, salát, koprovku, 

vaječné muchomůrky, košíčky … tvořivost a 

nápaditost byla tento ročník opravdu veliká.  

   Děkujeme za ochotu a zázemí týmu místní 

hospůdky. 

                                                 Foto: Kateřina Serafinová 

 

 

           Sportovní dětský den 

      V sobotu 4. června 2022 se 

konala na hřišti oslava 

Mezinárodního dne dětí ve 

sportovním duchu!  

     Nejdříve prokázaly děti rychlost, 

postřeh a paměť při postřehovém 

závodě, kde si na trase ze hřiště ke 

kapli musely zapamatovat deset 

obrázků postupně rozmístěných 

kolem cesty a zároveň to stihnout 

v co nejrychlejším čase. Poté si při 

krátkém odpočinku nazdobily 

škrabošky. Na štafetové hry se k 

nám přidala skupina 40 dětí, které 

trávily školu v přírodě na Penzionu 

na Vysočině. Na závěr jsme vyhlásili 

vítěze postřehového závodu a 

nastala volná zábava, které vévodil 

fotbal. 

   Foto: Simona Valachová

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 „Informace a 

sdělení občanům“ 

   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 

eMailu) můžete osobně na OÚ nebo na telefonu 604 821 985 (p. Filipová).                 správce webu 
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Z dění v obci …

Malé čarodějky a čarodějové složili 

náročnou čarodějnickou zkoušku 
 
   V sobotu 30. dubna 2022 naše hartmanická 

čarodějnice Harta odmaturovala … a nejenom 
ona!  
   Na hřiště dorazilo množství zájemců                 
o čarodějnické maturitní vysvědčení. Nebylo to ale 
vůbec jednoduché a každý musel splnit osm 
náročných zkoušek, například jedovatou slinou 
trefit pavouka, „dosmrdět“ svým prdem nejdál 

nebo prokázat zvládnutí hlavní čarodějnické 
pomůcky – koštěte. 

 
   Jako nejtěžší se ukázala 
zkouška z čarodějnických 
lektvarů, jelikož ingredience 

z receptů byly opravdickými 
chuťovkami!  

 
 

 

 
   Nakonec to ale každý zvládl, a tak jsme mohli 
odnést společně nazdobenou čarodějnickou 
náhradnici k hranici připravené na „Vršku“, kde 

i ona splnila svůj úkol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem vrchním čarodějnicím za 

důkladné prozkoušení malých čarodějek a 

čarodějů! 
                                           Foto: Jiří Kamínek 
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Ze školky … 

Musíme se s Vámi opět podělit o spousty 

krásných zážitků, které se nám poštěstilo prožít    

v jarně letních dnech. Pohodlně se tedy usaďte a 

přečtěte si, co všechno se v naší školce přihodilo. 

 Začátkem března se z nás na chvilku stali malí 

muzikanti. Naučili jsme se toho o hudbě opravdu 

hodně. Kupříkladu, jak se jmenují a k čemu jsou 

velké černé puntíky s podivnými ocásky, proč sedí 

na zvláštních drátkách, jak vypadají a jak zní 

různé hudební nástroje a v neposlední řadě jsme 

se naučili a zazpívali mnoho krásných písniček. 

 

Knihy nás provázely ve zbytku března. Povídali 

jsme si o tom, jak taková kniha vzniká a že je 

opravdu hodně práce, než se nám krásná a 

voňavá knížka dostane do ruky.  

Jeden den jsme ve školce zůstali dokonce přes 

noc! Paní učitelky nám vyprávěly, kdo je 

spisovatel, kdo  ilustrátor, jak funguje knihtisk. 

Navečer jsme si zaskočili do hartmanského 

bazénu „zařádit si“ a zlepšit kondičku. Řádně 

vyplavaní a unavení jsme tento náročný den 

zakončili tajuplným spaním ve školce, kde se 

západem slunce ožívají hračky i postavy ze 

školkových knih. Po očku jsme se to snažili v noci 

sledovat, ale nakonec jsme se nechali uchlácholit 

k medovému spánku. 

 

V dubnu jsme si povídali o velikonočních 

tradicích, obarvili vajíčka a naučili se mnoho 

básniček na „šmerkust“. Na konci měsíce jsme se  

připojili k oslavám naší krásné planety. Povídali 

jsme si o tom, co je důležité pro naši zeměkouli, 

jak o ni pečovat a jak ji chránit. Co dělat proto, 

aby tak krásná zůstala i nadále. Paní učitelky nám 

vysvětlily, proč je důležité třídit odpadky, kam je 

ukládat a také to, že každý materiál má svůj 

barevný domeček, do kterého se nejraději schová. 

 

Potichounku nastal květen, vše rozkvetlo a 

zavonělo. A spolu s mnoha vůněmi, které se 

pohupovaly nad celými Hartmanicemi, jsme si 

vzpomněli na vůně nejkrásnější, a sice vůně 

našich milovaných maminek. Nachystali jsme si 

pro ně krásná přáníčka, aby věděly, jak je máme 

rádi. 

 

Také jsme se vydali na pěší pochod do Jedlové. 

Nedivte se, my jsme děti z vesnice a něco 

vydržíme. Šlapali jsme krásnou krajinou s velkým 

elánem a nasazením, cestou viděli mnoho 

nádherných květin i zvířátek. A když už 

některému našemu kamarádovi docházely síly, 

podpořili jsme ho písničkou a hned se šlo vesele 

dál. Náš výlet jsme zakončili na statku u Renátů, 

kde bydlí náš školkový kamarád Timi. Ten, spolu s 

jeho maminkou, nám jejich kouzelný statek 

ukázali a opravdu se bylo na co dívat. 

Na konci května jsme si ještě zajeli do Poličky 

do neobyčejné herny, která je vytvořená jen a jen 

pro nás malé! Zábaviště pro sviště je plné 

vtipných a poutavých příběhů, rýmovaček, 

zabrnkali jsme si v hudebním koutku, zahráli 

divadélko, procvičili jazýčky u logopedických 

hrátek a proběhli sviští dráhou s pařezy a 

houbičkami, a to není zdaleka vše!  

 

I červen nám vykouzlil mnohá dobrodružství. 

Velká výzva pro nás byla tradiční „školka             

v přírodě“. Odjet bez maminky na tři dny se 

spacákem a plyšákem pod paží je někdy náročné i 

pro děti starší. Ovšem, jak už jednou zaznělo, my 

jsme šikulky a máme pro strach uděláno. Na tři 

dny jsme se nastěhovali do srubů na Baldě a 

prožili mnohá dobrodružství. Vyzkoušeli jsme si 

přírodní pokusy, přijelo za námi divadlo s 

pohádkou a večer jsme hráli hry a zpívali s 

velkým zápalem u ohně do té doby, než nám 

padla víčka únavou. O plná a spokojená bříška se 

starala naše úžasná paní kuchařka. Vařila nám 

spousty dobrot. Zvládli jsme to na 

jedničku! 

Jak to na konci školního roku bývá, 

vyrazili jsme na školní výlet. 

Nezastavily nás ani kupy krup 

v Olešnici, a do Rudky tak dorazili 

v pořádku.  Prozkoumali jsme jeskyně, 

kde se ukrývají Blaničtí rytíři. Víte, oni 

tam tiše spí a až bude naší zemi 

nejhůř, tak se vzbudí a pomohou nám. 

Nevěříte? My je viděli na vlastní oči! 

Poslední akcí před prázdninami bylo 

Loučení s předškoláky s krásným 

tajemným překvapením na konci! 

Přejeme vám krásné léto! 
                        kolektiv MŠ Hartmanice 
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 Z hasičské zbrojnice … 
 

Novinky od mladých hasičů 

Po zimním odpočinku nás koncem března čekal 

první trénink! Nejen, že jsme se sešli a připomněli 

si zapojování hadic, předávky a rozhýbali svá těla, 

ale zároveň nám odstartovala poctivá příprava na 

jarní kolo okresní Hry Plamen. Každý čtvrtek bylo 

na našem hřišti živo! Scházeli jsme se, abychom 

natrénovali štafetu požárních dvojic, štafetu 4x 

60m, štafetu CTIF, požární útok i požární útok 

CTIF, který se týká pouze kategorie starších žáků.  

Během příprav si naši starší žáci (T. Mládek, Ví. 

Pospíšil, Vo. Pospíšil, L. Leinweberová, L. 

Dittrichová a A. Naghi) 24.4. v bysterské hasičské 

zbrojnici splnili odbornosti a specializace „ajťáků“ 

a kronikářek. 

Společně s mladšími žáky pak reprezentovali náš 

sbor dobrovolných hasičů i na okrskové soutěži      

v Předměstí. 

Když už se zdálo, že máme natrénováno, zabalili 

jsme si krosny, batohy a tašky a vyrazili směr 

Trstěnice. Tam nás letos 27.- 28.5. čekaly závody,  

které děti neznají jinak než „dvoudenky". 

Počasí si s námi vážně hrálo - slunce - déšť - 

slunce - déšť - v noci dokonce i mráz!  

   To vše jsme jako správní dobrodruzi zvládli. 

Dokonce to po pátečních disciplínách vypadalo, že 

starším žákům se na krku zablyští bronzové 

medaile, mladší tým si držel krásné 5. místo.  

V sobotu se nám už tak moc nedařilo, přes pár 

drobných zranění jsme si odvezli dvě pěkná         6. 

místa z obou kategorií.  

Nyní nás čekají dva závody z ligy Mladých hasičů v 

Sádku a Kamenci, tak nám držte palce, ať se nám 

ty medaile podaří vybojovat v letních měsících! 

Velké díky patří J. Valachovi za vedení dětí a 

mládeže, P. Filipovi ml. a T. Pospíšilovi za 

dobrovolnou výpomoc a asistenci na závodech i 

trénincích.  

          

                     

 

Za kolektiv mladých 

hasičů Kateřina Serafinová                                    

                                   

 

 

 

Začala nová sezóna a hasiči jsou opět              

v jednom kole 

Mezi prvními akcemi v tomto roce bylo 

uspořádání velikonoční zábavy a podílení se na 

přípravě hranice při příležitosti pálení čarodějnic.  

V rámci revize majetku SDH byla provedena 

kontrola nakoupených hasičských uniforem a po 

schválení výborem SDH bylo dokoupeno dalších 9 

kusů společenských obleků.  

Ze společenských událostí bych ráda zmínila 

tyto: 

• 8.5. účast delegace SDH Hartmanice na 

hasičské pouti v Bystrém 

•  23.6. se v Telecím, pod záštitou OSH, konalo 

setkání hasičů nad 75 let, kam byli pozváni i naši 

tři členové 

• 25.6. proběhly oslavy 130-ti let od založení SDH 

Nedvězí 

• 16.7. proběhnou oslavy v Bystrém, u příležitosti   

150 let od založení tamějšího sboru 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě začal i další ročník seriálů soutěží      

v požárních útocích. Hasičky a hasiči všech věkových 

a soutěžních kategorií začali s trénováním – protáhli 

svá těla, vyhnali pavouky z mašin, zrevidovali 

materiál v hasičárně a hned, jak to bylo možné, 

využili i možnosti poměřit své zkušenosti se soupeři.    

  Naše týmy – ženy a senioři - se už zúčastnily 

závodů v Žernovníku na Blanensku, noční soutěže ve 

Zderazi a úspěšně mají za sebou i první dva závody v 

rámci Svitavské ligy, které se konaly v Širokém Dole 

a v Lubné. 

Další závody budou pořádány u nás                     

v Hartmanicích. Touto cestou vás srdečně zveme 3.7. 

na hřiště, kde se budete moci podívat na dovednosti 

mnoha týmů ze Svitavska, ale i ze sousedního 

Blanenska. Jistě se zde setkáte s mnoha přáteli, 

budete moci zafandit svým favoritům, ochutnat 

připravené občerstvení a společně strávíme 

příjemnou neděli.   

Těšíme se na vás! 
           Za členy SDH Jana Serafinová
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