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Slovo úvodem …
Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou první výtisk Hartmanského listu, který bude vycházet jako čtvrtletník a
kterým Vás chceme zajímavou a čtivou formou informovat o dění v obci. Obsahem budou aktuální
informace ze zasedání zastupitelstva, zajímavé události v obci, „historické okénko, zprávy
od aktivních složek v obci, tj. Mateřská škola, hasiči, Hospůdka Na Návsi, a mnoho dalšího.
Velmi děkuji redakční radě ve složení Simona Valachová, Dagmar Pachovská a Pavlína
Pospíšilová za velkou osobní iniciativu, díky které tento čtvrtletník vznikl.
Všichni sledujeme celospolečenskou situaci, která není dobrá. Větší rozsah koronavirové
epidemie se nám zatím v obci vyhýbá, objevují se pouze ojedinělé případy. Je jistě na místě
poděkovat vám všem za respektování a dodržování všech omezení a nařízení. Děkuji vám za
odpovědný přístup k nastalé situaci, buďme všichni opatrní a věřme, že tuto těžkou dobu dobře
zvládneme.
Přeji Vám pevné zdraví a zajímavé čtení. Příští vydání Hartmanského listu plánujeme na prosinec,
kde připravíme celkovou roční rekapitulaci.
Jaroslava Filipová, starostka

Ze zastupitelstva …
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vám touto cestou předat
informace z jednání zastupitelstva obce.
V minulých měsících jsme řešili zejména
nový vrt (HA4). Projekt na realizaci připojení
vrtu je po mnoha urgencích hotov. Byl
předložen na Odboru životního prostředí
Polička s žádostí o stavební povolení. Kvůli
epidemii
koronaviru
nemůžeme
počítat
s krajskou dotací, ale jelikož připojení vrtu
vnímáme jako prioritu obce, bude akce
realizována pouze z vlastních finančních
zdrojů již v průběhu příštího roku.

Opravy a úpravy v obci
V jarních měsících proběhla v hospůdce
Na návsi kompletní rekonstrukce toalet a také

kuchyně. Byly opraveny židle a stoly. Práce
byly částečně provedeny svépomocí.
Nové kuchyně se dočkala i mateřská školka.
Celková rekonstrukce, doporučená krajskou
hygienickou
stanicí,
proběhla
během
prázdninových měsíců. Dále byly provedeny
drobné opravy a výmalba části školky.
Revitalizací prochází rovněž tenisový kurt,
tento
projekt
realizujeme
za
přispění
dotačního programu. Z důvodu probíhajících
prací je na kurt vstup zakázán.
I silnice čekají úpravy, byla odsouhlasena
nabídka firmy GeoFaN Brno na zpracování
pasportu komunikací a dopravního značení
v obci. Dopravní značení bude doplněno podél
pokračování na str. 2

hlavní silnice v obci a bude umístěno dopravní
omezení na komunikacích vedoucích okolo
obchodu a pod domem č.p. 22 (Totušková
Věra).

Ptáte se, kdy budou odstraněny telefonní
sloupy a dráty? Již více jak rok se řeší žádost
obce
o
odstranění
telekomunikační
infrastruktury firmy CETIN, uvidíme, kdy se
dočkáme.

Dvě stavební úpravy jsou plánovány i
v hartmanském kulturním domě. První se
týká výměny oken v suterénu, práce by měly
započít do konce tohoto roku.

Zahájily se přípravné práce pro celkovou
rekonstrukci regulace vodního toku v naší
obci. Práce realizuje správce potoka Lesy ČR.

Druhá akce, která by se měla začít
realizovat začátkem příštího roku, se týká
obnovy hygienického zázemí, tj. dámských a
pánských toalet.
Oboje výše zmiňované
proběhne za finančního přispění z dotačních
titulů.

Zároveň byly provedeny všechny potřebné
kroky, aby byl rybník „Rouňák“ zaveden v
katastru nemovitostí jako vodní plocha a
v návaznosti na to byl rybník vybagrován a
opravena výpusť.
Kompletní výměnou z důvodu havarijního
stavu prošla i část vodovodního řadu u domů
č.p. 105 – 112 (od Andrlíkových ke
Stejskalovým).

Na základě žádosti občanů o rozšíření
veřejného osvětlení dojde k zakoupení a
zkušebnímu provozu solárního osvětlení na
konci vesnice směrem na Trpín.

V nejbližší době započnou také přípravné
práce pro vybudování automatické tlakové
stanice, která by měla vyřešit dlouhotrvající
problém s malým množstvím a tlakem pitné
vody na horním konci obce.

V některých částech vesnice došlo firmou
ČEZ k položení vedení nízkého napětí do
země
a
k následné
kompletní
obnově
dotčených komunikací. Umístění obrubníků
zajistila obec svépomocí.

Rekonstrukce kuchyně v hospůdce Na návsi

Dotace a investice obce
Snažíme se využívat různých dotačních
programů a ulehčit tak obecnímu rozpočtu.

Podali jsme žádost o dotaci na zmírnění
ztráty při likvidaci kůrovcové kalamity. V lese
bylo vytěženo už cca 150 m3 převážně
palivového dřeva a jsme nuceni těžit dál.
Obec proto zakoupila naviják za traktor,
který pomůže s lokální těžbou.
pokračování na str. 3

Díky dotaci byla dovybavena Jednotka
sboru dobrovolných hasičů zásahovými
obleky a došlo k doplnění stavu členů
výjezdové jednotky.
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Obec Hartmanice odkoupila pozemky okolo
kaple, dále pozemky pod a okolo spodní
zastávky a místní komunikaci k Šustrovým.

Bohužel opatření okolo koronaviru vedla
k přehodnocení dotačních titulů a následně
k jejich krácení, popřípadě zrušení. Z toho
důvodu byla zrušena dotace na nákup
kontejnerového nosiče za traktor. Doufáme,
že příští rok budeme moci znovu žádat.

Pro zajištění údržby obce jsme pořídili nový
křovinořez, vysokotlaký čistič a další ruční
nářadí.

Všechny akce realizujeme ve spolupráci s odbornými firmami, dále prostřednictvím obecních
zaměstnanců a v neposlední řadě pomocí ochotných obyvatel vesnice, kteří dobrovolně a nezištně
darují svůj čas a práci. A za to vám upřímně děkujeme.
DP, SV

Kalendář událostí
14.11. 16:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

28.11. 16:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

28.11. 17:45

Rozsvícení vánočního stromu

náves

12.12. 16:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

26.12. 11:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

31.12.

Silvestrovský pochod

náves

Z hasičské zbrojnice …
Mladí hasiči

Závěrem bychom rádi poděkovali všem
„hasičatům“ za vzornou reprezentaci obce a
rodičům za vstřícnou spolupráci.

Letošní hasičská sezona byla stejně jako
veškeré dění ovlivněna epidemií koronaviru.
Bylo zrušeno jarní i podzimní kolo hry
Plamen a z okresní ligy mládeže se
uskutečnily pouze dva závody. Ten první se
konal 29.8. v Kamenci a druhý o týden
později v Sádku. Závodilo se v požárním
útoku a štafetě 4x60 metrů.

Za vedoucí Jaroslav Valach

Družstvo mladších hasičů obsadilo 8. a 11.
místo, družstvo starších 6. a 7. místo.
Také proběhly dva závody jednotlivců v
kategorii běh na 60 metrů s překážkami.
Těchto závodů se úspěšně zúčastnili i čtyři
hartmanští závodníci, z nichž se nejlépe
vedlo Petru Filipovi, který v obou závodech
obsadil krásné třetí místo.

Mladí hasiči po závodech v Sádku
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Ze života v obci …
Čerti, strom nebo nic … aneb nejistá sezóna
Nezadržitelně se blíží prosinec a to je
doba, kdy jsme si zvykli mít v Hartmanicích
na návsi nějakou tu taškařici. Tři roky po
sobě to byly čertoviny, od druhého
čertovského představení byla dramaturgie
postavená na spojení s rozsvěcením
vánočního stromu.
Jednou čerti hráli karty, jednou měli na
návštěvě dokonce vodníka a naposledy se
učili zpívat. Na jednu dědinu čertovin až
dost a mám-li říct pravdu, už docházely i
nápady. Minulý rok k nám čerti už nepřišli.
Tedy čertů je po dědině vždy dost, ale žádné
představení se víceméně ze zdravotních
důvodů
nekonalo.
Rozsvěcení
stromu
nakonec bylo, a to i s krátkým programem,
o který se postaraly děti ze školky.

A třetí rozhodnutí: bude se to konat na sále
kulturního domu. Důvodů je několik. Jednak
je to technická náročnost (kulisy, projekce,
efekty) a především nezávislost na počasí.
Nyní, když píši tento článek, je konec září.
Hra je napsána a je nejvyšší čas začít
zkoušet. Jenže v této době všude řádí
koronavirus, platí jistá omezení a situace
nevypadá dobře. Je celkem velký předpoklad,
že se omezení budou ještě zpřísňovat. Mám
pocit, že začít připravovat kulturní akci, na
které by se podílelo minimálně dvanáct lidí,
není letos dobrý nápad.
A tak raději zůstaneme jen u rozsvícení
vánočního stromu na návsi. V každém případě
je letošní sezóna opravdu nejistá.

Přehoupl se rok a my začali přemýšlet, co
a jak uděláme letos. Nakonec padlo několik
rozhodnutí. To hlavní – nějaká akce bude!
Druhé rozhodnutí: bude to malá divadelní
hra o Vánocích (možná i s jedním čertem).

Jaroslav Bouše

Jubilejní Silvestrovský pochod

Prošli jsme skoro celé okolí – Svojanov,
Hamry, Jedlovou, Bystré, Nyklovice, Čtyři
Dvory. Svítilo nám sluníčko, pršelo, bylo
sychravo, sněžilo, mrzlo, ale pokaždé bylo
veselo, kamarádsky, hřálo nás u srdce a
bolely nás nohy!

Blíží se nám čas krátkých dnů, dlouhých
večerů a s ním spousta tradic, které
dodržujeme i u nás v Hartmanicích. Poslední
prosincový den nás čeká SILVESTROVSKÝ
POCHOD. Letos slavíme výročí - 10. ročník!

Věřím, že letos nás bude ještě víc a bude
nám opět dobře.
PP

Ještě přesně nevíme, jakým směrem se
vydáme, ale je jisté, že pokud nám to
„covidová“ situace dovolí, 31.12. 2020
nadšeně vyrazíme do zimního dne.
Jak to všechno začalo?
Celkem
nevinně.
Sousedka z kopečku
u koupaliště obvolala pár
známých, další rok se
přidali známí známých a
v posledních letech nás
bylo asi šedesát.
Díky
ochotě
našich
hospodských nás v místní
hospůdce čekalo výborné
občerstvení a loňský rok
se podařilo zajistit i polní
kuchyni.

Silvestrovský pochod 2019 – směr Sulkovec
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Ze školky …
Haló, haló!!! Co to slyším? Jako by někdo
volal? Ale to není jen jeden hlásek, ale
hned celý sbor, štěbetají jako ptáčci. Už
vím, kdo to je. To jsou děti ze školky, na
vršku Hartmanic, a chtěly by se s Vámi
podělit o to, co všechno v jejich školce
zažívají.
Kromě
spousty
skvělých
kamarádů, her a pohybu uvnitř i venku na
hřišti máme rádi výlety.
V září nás v rámci festivalu Mime fest
dovezl autobus na báječné představení o
jednom dřevěném kamarádovi. Užili jsme si
to stejně jako návštěvu poličského muzea
s výstavou Imaginárium aneb Živá výstava
Divadla bratří Formanů.
Škoda, že naplánovaný kurz bruslení
s Mozaikou, který měl začít v říjnu, byl zatím
pozastaven, stejně jako bazén v Penzionu na
Vysočině, který máme tak rádi.
Paní Dalíková, logopedka, nás bude učit
lépe mluvit a přijede hned, co se školka znovu
otevře. Ani plánovaná moštovací a světýlková
slavnost nemůže v tento čas proběhnout, ale
co se dá dělat.
S podzimem je už jen skok do zimy a se
zimou tradiční vánoční setkání. Budeme si ze
srdce přát, abychom se u našeho „školkového“
stromečku mohli sejít a společně oslavit
příchod Vánoc.
Tak Ahóóój a na viděnou.
Za MŠ Romča Luňáčková

Koncem měsíce září byl na školce
v přírodě kolem Hotelu Otakar celý les plný
dinosaurů a jeden menší mamut s námi
dorazil dokonce do školky. Nevěříte? Tak se
přijďte podívat.

Z hospůdky …
Novinky z hospůdky pro stav normální, nenormální i nouzový

Doba je složitá plná různých nařízení,
omezení a zákazů. A tomu se nevyhnula ani
naše hospůdka Na návsi. Během jarní
uzávěry se zrekonstruovaly především
toalety, ale také kuchyň.

Další novinkou v nabídce je Hartmanská
mražená polévka. Jde o oblíbené polévky
právě z kuchyně hartmanské hospody –
dršťková, gulášová, frankfurtská, fazolová
s uzeným a slovenská zelňačka s klobásou.
Ceny jsou: 31,-/1 porce, 60,-/2 porce a 89,-/3
porce. Polévky jsou zamražené ve vaničkách a
obsah jedné porce je 360ml.

A právě z kuchyně vyšlo několik novinek.
Od léta je zavedena služba „Jídlo domů na
sobotu“. Ta je hlavně pro ty, kteří nechtějí
v sobotu doma vařit. Stačí, když si do
středy objednají jídlo a v pátek večer si pro
něj přijdou do hospody. Nabídka jídel na
celý měsíc je vyvěšena v hospodě a na
webu www.hartmanice-hospoda.info. Cena
„meňátka“ (polévka a hlavní jídlo) je
89 korun.

I když nyní máme pouze otevřené výdejní
okénko vždy v pátek od 18:00 do 20:00,
v kuchyni se stále něco vaří…
Jaroslav Bouše
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Z historie …

Snímek,
který
vidíte,
je
jedním
z nejstarších
dochovaných
pohledů
z Hartmanic. Pochází z předválečné doby,
vznikl nejspíše kolem roku 1940. Je na něm
zachycena hartmanská kaple obklopená
smrky a dům č.p. 41.

Když v roce 1883 přistavoval dědeček pana
Novotného novou místnost, kterou chtěl
využívat jako sál, ale také jako prostor pro
svoji
další
živnost
(byl
tkalcovským
faktorem), nejspíš ani netušil, kolik veselých
událostí se zde odehraje.

Tento dům sehrál v historii Hartmanic
důležitou roli a my se nyní díky vyprávění
jeho majitele – pana Josefa Novotného (1926
– 2020) - přeneseme na okamžik do první
poloviny 20. století!

V sále se konaly vyhlášené taneční zábavy,
na které se musela sjet celá rodina, aby byl
dostatek
obsluhujícího
personálu,
o
návštěvníky nikdy nebyla nouze.
V roce 1930 zde proběhla i „Rozsvícenská
zábava“ se spoustou barevných světel, jež
oslavovala elektrifikaci obce.

Čas plynul tak nějak pomaleji než dnes,
práce bylo vždycky dost, ale Hartmanští si
našli čas i na zábavu. Večer se scházeli na
návsi a společně posedávali na vyrovnaných
kládách, povídali a zpívali. Mladí vyráželi do
Bystrého do kina, nicméně pro velký zájem se
často dostali jen za plátno, kde sledovali
převrácený obraz a se zrcátkem v ruce luštili
titulky německých filmů.

Kulturní nadšení Hartmanských dokazuje i
řada sehraných divadelních představení v sále
domu, v jednom představení si jako dítě
zahrál i sám pan Novotný.
V domě „v zatáčce“ se zkrátka stále něco
dělo…
SV

V domě č.p. 41 byl obchod a hospoda.
V hospodě se samozřejmě hrál mariáš a
karbaníci při placení vždy přidali nějakou
korunku na karty.

zdroj: archiv Josefa Kamínka

Informační SMS
Uteklo Vám hlášení místního rozhlasu? Nechte si všechny
důležité informace posílat sms zprávou nebo e-mailem!
V případě zájmu o tuto službu se neváhejte obrátit na
vedení obce.
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