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Slovo úvodem …
Vážení spoluobčané,
otevíráme jaro jarním Hartmanským listem. Všichni sledujeme vážnou situaci na Ukrajině. Chtěla
bych velmi ocenit Vaši solidaritu, která se projevila při humanitární sbírce, kterou jsme
organizovali. Děkuji. Přejme si klidné příští dny. Věřím, že teď, v jarní době, se budeme více
potkávat a setkávat na různých plánovaných akcích.
Děkuji všem, kteří je zajištují a organizují, a všem, kteří se zúčastní.
Přeji Vám krásné jarní dny prožité v klidu a ve zdraví.
Jaroslava Filipová, starostka

Ze zastupitelstva …
Výměna oken v budově obecního úřadu
Zastupitelstvo začalo řešit projekt výměny oken na
budově obecního úřadu. Shromáždilo nabídky od
dodavatelů, z nichž nejvýhodnější byla od firmy
VEKRA s.r.o. Cenová kalkulace na výměnu všech
oken včetně oken v suterénu je 530 646,27 Kč. Obec
podala na konci minulého roku žádost o dotaci.

Těžba dřeva v obecních lesích

I v novém roce pokračovala těžba dřeva
napadeného lýkožroutem. V lokalitě Hamry se
vytěžilo 299 m3 kulatiny, těžilo se i v Houpadech. Na
vytěžení čeká část lesa směrem na Hamry a také
značná část lesa v Babkách, kde popadalo množství
stromů vlivem silného větru.
Zastupitelstvo se rozhodlo ponechat si 80 m3
palivového dříví a nabídnout jej občanům k odkupu
za cenu 900 Kč/m3 - cena za plnometr včetně DPH,
bez dopravy. Cena byla vyhodnocena z poptávek po
dřevě, obecně došlo ke zvýšení cen palivového dříví i
pořezové kulatiny. Dřevo je složeno vedle nově
budované kompostárny nad katrem a případní
zájemci si musí dopravu zajistit individuálně. Palivové
dřevo si můžete objednat na telefonním čísle
739 543 579 (Lubomír Hřebec).

Pěstební činnost v obecním lese
Děkujeme všem, kteří se na začátku března
zúčastnili brigády na pálení klestu v Houpadech.
Uklizené lesní plochy budou co nejdříve osázené
novými stromky. Výsadbu zajistí firma p. Kristýny
Morkesové z Dlouhé Třebové, jejíž nabídka byla
cenou i rozsahem prací nejvýhodnější. Obec řeší
možnost získání dotace.

Připojení vrtu HA4

V současné době probíhá vystrojení vrtu, osazení
vodoměry, instalace chlorovacího zařízení a napojení

vrtu k novému vodovodnímu řadu vedoucímu do
vodojemu. Dále se finalizuje výměna pozemků, po
kterých nový vodovodní řad jde, a také věcná
břemena u pozemků, které nejsou ve vlastnictví
obce. Následně by mělo dojít k přepojení vodojemu
ze starého litinového řadu na nový plastový vedoucí
do obce a zároveň také jeho napojení na stávající
vodovodní řad pod katrem.

Porucha na vodovodním řadu

Ještě jednou se omlouváme za omezení dodávky
pitné vody, která byla způsobena poruchou na
starém litinovém řadu mezi Laštůvkovými a
vodojemem. Porucha byla velkého rozsahu a přesto
se ji dlouho nedařilo objevit. Uniklá voda nikde
nevyvěrala a ani přivolaný hledač ji nenašel. V půlce
řadu u bramborárny se tedy instaloval uzávěr, který
rozdělil řad na dvě poloviny a zkrátil tím oblast
hledání. Dále se řad na dvou místech navrtal a podle
toho došlo k dalšímu zpřesnění místa úniku. Jelikož
únik vody byl velký, bylo nutné v tuto dobu
zásobovat vodojem vodou z Bystrého. Děkujeme
technickým službám Bystré a firmě Jančev za pomoc.

Čistička odpadních vod
V čističce odpadních vod došlo k poruše míchadla,
které se nedalo opravit a bylo tedy třeba zakoupit
nové. Po předložení tří nabídek zastupitelstvo
rozhodlo o koupi nového míchadla od firmy Miroslav
Šibor, servis čerpadel a ČOV, Moravská Třebová.
Nové míchadlo stálo 73 395 Kč bez DPH.

Pasport budov
Obec zadala firmě GeoFaN zpracovat pasport
budov (dokument uvádějící technické a funkční
parametry objektu) obecního úřadu a kulturního
domu, jelikož k oběma budovám projektová
pokračování na str.2

dokumentace chybí. Tyto dokumenty jsou nutné pro
případné získání dotace na opravu staveb.

V týdnu od 21.3. do 25.3. 2022 byla dokončena
pokládka betonových panelů a všech potřebných
prací tak, že aktuálně je pro Vás kompostárna již
k dispozici.
Do kompostárny je možné vozit například odpady
ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví (sláma, seno,
zbytky nespotřebovaných krmiv) a odpady ze zeleně
(listí, tráva, rostliny, zbytky zeleniny, ovoce). Větve
(do průměru 7 cm) se budou skladovat bokem na
označeném místě. Podrobnější provozní řád bude
k nahlédnutí na webových stránkách obce a také
přímo na místě.

Malé zařízení - kompostárna
Jak jsme Vás již informovali, tak v letošním roce
nebude možné vozit bioodpad na místo, kam jste byli
zvyklí, tedy na roh pole Ing. Lipovského, a to
z důvodu vypršení nájemní smlouvy. Majitel
sousedního pozemku – firma Agro Vysočina Bystré –
vyšla obci vstříc a odprodala jí pozemek o výměře
zhruba 450 m2 pro výstavbu malého zařízení kompostárny.
Pozemek se nachází v místě bývalé váhy, tedy
v těsné blízkosti starého úložiště.

Podané žádosti o dotace
z Programu obnovy venkova:
•

Výměna oken v budově
obecního úřadu
- žádost podána 28. 12. 2021

•

Zhotovení Územního plánu obce
Hartmanice
– 2. etapa
- žádost podána 25. 1.2022

•

Provoz prodejny
- žádost podána 2. 2. 2022
foto: Jaroslav Valach

Oblastní charita Polička
děkuje všem obyvatelům Hartmanic, kteří se
zapojili do tříkrálového darování!
Výsledky Tříkrálových sbírek v Hartmanicích
2018 - 14 308 Kč
2020 - 17 200 Kč
2019 - 15 562 Kč
2021 - 14 058 Kč

2022 – 18 539 Kč

foto: Martin Hřebec

Varování Policie čr

Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit,
že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od
Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto
informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to
na telefonním čísle 158. Děkujeme.
Policie České republiky
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Z dění v obci …
Humanitární sbírka v Hartmanicích

Pokud byste chtěli pomoci, na zámku by přivítali
zejména trvanlivé potraviny, nejlépe konzervy,
mraženou zeleninu vhodnou jako základ k rychlé
přípravě teplé stravy a také nějaké ovoce. Dále by
chtěli zajistit pro děti sportovní potřeby (míče, pálky
na stolní tenis, soft tenis, společenské dětské hry,
hlavolamy, obrázkové dětské knížky a stavebnice,
kostky apod.)

Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině se konala
v sobotu 5. 3. 2022. Za dvě hodiny se hasičská
klubovna v kulturním domě naplnila potřebnými
věcmi od dárců z celé vesnice. Po roztřídění, zabalení
a označení byly krabice odvezeny do Krajského
skladu humanitární pomoci v České Třebové.

Seznam potřebných věcí
•
•

•
•
•
•

foto: Simona Valachová

•
•

Uprchlíci z Ukrajiny na zámku v Bystrém
Zámek Bystré byl vybrán pro nouzové ubytování
uprchlíků z Ukrajiny, nyní je jeho kapacita naplněna.
Bylo ubytováno 105 lidí z Ukrajiny, z toho 41 dětí.
Mezi ubytovanými jsou ženy, které si samy uvaří,
proto jim byla poskytnuta možnost vaření v pěti
malých kuchyňkách.

•
•
•

ovoce, zelenina, cibule, zelí, kedlubna,
petržel, celer, mrkev, červená řepa, pórek
těstoviny, rýže, paštiky, masové konzervy,
lečo, dětská krupička, mouka, stolní olej,
rajský protlak
tavené sýry, trvanlivé salámy, mléko,
jogurty, máslo, rostlinné máslo,
káva, čaj, kakao, sirupy, šťávy
luštěniny (čočka, hrách, fazole), pohanka
sůl, cukr, koření (pepř, nové koření, bobkový
list)
balené vody
domácí obuv (pantofle, dětské bačkorky),
venkovní obuv (dětskou)
pastelky, papíry, sešity, psací potřeby
stolní lampičky
dětské spodní prádlo

Kontaktní údaje pro dárce a další pomoc:
Mgr. Ivo Musil 603 293 032
Mgr. Vlasta Machatová 736 752 619
Ing. Miloslav Sejkora 734 311 074

Lidé projevili velkou solidaritu a na zámek dovezli
oblečení, obuv, kočárky, postýlky, hračky, sportovní
a školní potřeby a sladkosti. V této chvíli je oblečení
dostatek, chybí jen konkrétní velikosti obuvi a dětské
spodní prádlo.

zdroj: fb Centrum sociálních služeb Bystré, 21.3. 2022
11:28 a 25.3. 9:12

Silvestr 2021
Už po jedenácté jsme se sešli 31.12. na návsi a
vyrazili na 14 km dlouhý turistický výlet. Cílem bylo
protáhnout si tělo po vánočních svátcích, setkat se,
popovídat si se sousedy a mít dobrý pocit z pohybu.
Moc nás těší, že jsme se jako každý rok sešli v tak
hojném počtu, včetně našich přespolních přátel.
Letos nás noví členové naší výpravy překvapili
děkovným dopisem, jehož součástí bylo ocenění
personálu místní hospůdky, jejichž služby byly jako
vždy nadstandartní.
Před půlnocí jsme se na návsi potkali ještě jednou
při Půlnočním promítání na stěnu kulturního domu.
Společně jsme si zavzpomínali a zasmáli se při
promítání fotografií a krátkých videí z akcí končícího
roku.

foto: Jiří Kamínek
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Z dění v obci …
Olympijská stezka

Mohli jste také splnit osm úkolů, při
kterých jste si pěkně protáhli své tělo,
například skočit známý krasobruslařský
skok rittberger.
Pokud jste správně odpověděli na
otázky, vyluštili jste i poslední slovo
olympijského
hesla,
které
bylo
rozšířeno teprve v roce 2021, a které
nyní zní „Rychleji, výše, silněji –
společně “.

Zajímavosti o olympijských hrách se
dozvěděli všichni, kdo si od 14.2. do
27.2. 2022 prošli Olympijskou stezku na
cestě
ke
kapli.
Na
připravených
zastaveních jste zjistili, jaký je původ
symbolů olympijských her, jak je
vzdálený terč při biatlonové střelbě nebo
jak ovlivnit rychlost kamene v curlingu.

Stezku zdolaly i děti z mateřské školy
foto: Hana Dalíková

Ať žijí husité! v Hartmanicích
Stovka diváků si představení náležitě užila.
„Líbilo se nám to, hodně jsme se při tom
nasmáli…“ zaznívalo z úst diváků při odchodu.
Co k tomu dodat? My diváci se těšíme na další
inscenace ochotnického spolku a ochotníkům
přejeme „Jen tak dál“!

11.3. 2022 se v Hartmanicích představili
ochotníci z Bysterského ochotnického divadelního
spolku s divadelním představením Ať žijí husité!
Mezi herci – Bysteráky - jsme měli také dvě
hartmanská želízka.
Představení bylo zdařilé, na jednotlivých
aktérech bylo znát, že jsou to lidé, kteří si
ochotničení užívají a velmi je baví.

foto: Jiřina Leinweberová

Kalendář událostí
2.4.

14:00

Ukliďme Česko

sraz na návsi

9.4.

14:00

Velikonoční tvoření

Hospůdka Na návsi

9.4.

16:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

17.4.

21:00

Velikonoční zábava

18.4.

11:00

Mše svatá

SDH Hartmanice, kapela DoDna, občerstvení
zajištěno
kaple sv. Jana Nepomuckého

23.4.
30.4.

18:00
15:00

Mše svatá
Čarodějnická maturita

kaple sv. Jana Nepomuckého
hřiště

Pálení čarodějnic

na „Vršku“

18:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

9:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

Pouť

náves

30.4.
7.5.
22.5.
22.5.
4.6.
18.6.
3.7.

Dětský sportovní den v maskách

Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

18:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

9:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

20.8.

Posezení s dechovkou

Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

27.8.

Čechy krásné … Mikulov

Bližší informace uveřejníme před konáním akce.
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Ukliďme Česko

2.4. 2022

Zapojte se s námi aktivně do celorepublikové
dobrovolnické činnosti „Ukliďme Česko“! Sraz ve
14.00 na návsi v Hartmanicích.
Pytle i rukavice zajištěny. Po úklidu na Vás čeká malé
občerstvení na hřišti.
Víc lidí víc uklidí!

Velikonoční tvoření
9.4. 2022 od 14.00
Hospůdka Na návsi
Velikonoční tvoření letos proběhne
v tradičním duchu. Čeká na Vás pletení
pomlázek, zdobení kraslic, tvoření jarní
výzdoby pro malé i velké a ještě něco navíc.
Mnohým z Vás zbývají po Velikonocích
vajíčka uvařená natvrdo a určitě chybí
inspirace, jak je zpracovat.
Proto vyhlašujeme soutěž o Nejzajímavější a nejchutnější pokrm z vařeného vejce!
•
Doneste 9. dubna do hospůdky mezi 14:00 – 14:30 Váš nejlahodnější kulinářský výrobek, jehož
základem budou vajíčka natvrdo.
•
Během tvoření bude mít každý návštěvník (do 16.00) možnost vše ochutnat, inspirovat se recepty
a nápady a samozřejmě vybrat ten nejlepší pokrm.
•
V 16:30 proběhne vyhlášení a ocenění vítězů.
Moc se těšíme na Vaše gastronomické pochoutky a společně strávené chvíle při jarním vyrábění!

Čarodějnická maturita
30.4. 2022 od 15.00

hřiště

Naše hartmanická čarodějnice Harta maturuje! Čeká ji závěrečná
čarodějnická zkouška!
Přijďte v sobotu 30. dubna 2022 od 15.00 na hřiště v Hartmanicích a
poperte se s maturitou jako Harta! Nepodceňte přípravu a nastudujte let na
koštěti, míchání lektvarů nebo hlavní předměty Čarodějnický flus a
Čarodějnický prd!
Masky vítány! Těšit se můžete na čarodějnické chuťovky a drobné odměny!
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Ze školky …

Zdravíme ze školky!

Začal nový rok a my ve školce jsme si užívali
zimních
radovánek,
bobovali
jsme,
stavěli
sněhuláky a také si povídali o zimních sportech,
abychom byli připraveni na únorovou olympiádu.
Předtím, než měly vypuknout ty velké kruhové
hry, jsme se přenesli do pohádek. Ty jsme si nejen
četli a vyprávěli, ale také jsme si je zahráli
v nejrůznějších divadelních představeních. Nejvíce
nás bavila Perníková chaloupka a pohádka
O Červené Karkulce. Ke každé z nich jsme
namalovali obrázky a paní učitelky nám z nich
udělaly knížky, které jsme vystavili a kdo chtěl,
mohl si pohádku „přečíst“.
Člověk se ani nenadál a byl tu únor. S ním i
zmiňovaná olympiáda. Paní učitelky nám řekly
všechno o jednotlivých zimních sportech. Dozvěděli
jsme se něco o zemi, kde se olympiáda konala, ale i
o ostatních zemích, jejichž sportovci se olympiády
zúčastnili. Teď už víme, kde leží Peking, co
znamenají barvy na olympijských kruzích a co to ta
olympiáda vlastně vůbec je. Víme, kdo je Martina
Sáblíková, Ester Ledecká a také víme, proč vozí
biatlonisté na zádech pušku.
Abychom nezůstali ve sportování pozadu,
podnikali jsme každý čtvrtek sportovní výpravu na
stadion do Poličky, kde jsme se učili bruslit. No,
musíme uznat, že to není žádná legrace, ale všichni
jsme to nakonec zvládli a užili si i poslední hodinu
karnevalu na bruslích.
Společně jsme také podnikli výlet do Brna.

zvláštní a vypadala vskutku nebezpečně. I jejich
exotická jména byla přinejmenším děsivá. Posuďte
sami - vakoveverka, ještěrkovec, agama nebo třeba i
taková strašilka. Bály se, ale jen občas, i paní
učitelky.

Navštívili jsme ekocentrum Hlídka,
které je pod velkým
brněnským
hradem.
Představte si, že zde
chovají spoustu zvířat
a my si je mohli
pohladit,
nakrmit
anebo také podržet
v ruce. Byla to paráda.
Museli jsme být hodně
stateční,
některá
zvířata byla opravdu

Potěšení ze všeho, co děláme ve školce, nám ale
v těchto dnech kazí to, co se děje v cizí zemi.
Abychom i my alespoň trošku pomohli, vzali jsme
mezi sebe nového kamaráda z Ukrajiny. Je smutný,
ale ve školce se mu líbí. Také k nám přibyl ještě
druhý nový kamarád, původem z Brazílie, který mluví
pouze anglicky a portugalsky. A tak to v naší školce
občas vypadá jako ve starověkém Babylónu.
Z každého koutu zní jiný jazyk. Nám dětem to ale
vůbec nevadí, společně se kamarádíme a smějeme
každý den.

V Brně jsme si také
prohlédli indiánskou
výstavu v pavilonu
Anthropos, kde jsme
se dozvěděli hodně
zajímavostí o životě
Indiánů, zahráli si na
indiánské
hudební
nástroje,
nakoukli do iglú,
vyzkoušeli
si
indiánské
hry
a
poslechli
vyprávění
trochu strašidelného,
„napůl živého“ Indiána.
Než jsme se nadáli, začaly vylézat první jarní
kytičky a přišlo období masopustu, které vrcholilo
průvodem masopustních maškar po Hartmanicích.
Některé masky jsme si vyrobili sami, některé jsme si
půjčili. Na fotce máte možnost vidět, jak nám to
slušelo a věříme, že jsme Vám všem přinášeli radost
a veselí.

Přejeme Vám všem krásné jaro!
kolektiv MŠ Hartmanice
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