
  

 

 

  

 

 

 

 

Slovo úvodem … 

Vážení spoluobčané, milí přátelé. 

   V úvodu dnešního výtisku Hartmanského listu vás všechny srdečně zdravím a přeji vám krásný předvánoční 

čas a šťastné prožití vánočních svátků. 

   Hartmanský list vychází podruhé a dnes bych zde chtěla uvést rekapitulaci letošního roku. Vím, že čtete 

zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva, ale ty jsou psány „úřední“ řečí a možná mnohdy nesrozumitelně. 

V následujících odstavcích se dozvíte všechno podstatné a důležité, co se v roce 2020 událo, a jaké máme 

plány na rok příští. 

   Celý letošní rok jsme prožívali ve složité covidové době. Infekce COVID-19 nás sice nějak dramaticky 

nezasáhla, pouze v ojedinělých případech, ale všichni jsme pocítili různá omezení a zákazy, které nás celý rok 

provázely. To se samozřejmě dotklo i fungování obce, a to především v oblasti financování 

          Jaroslava Filipová, starostka   

   

Ze zastupitelstva …   Rekapitulace letošního roku a výhled na rok následující 

   Rozpočet  V roce 2019 byly daňové příjmy 

celkem 4 333 800 Kč. Pro rok 2020 je předpoklad 

3 984 800 Kč. Vzhledem ke snížení objemu daňových 

příjmů z důvodu COVID-19 byl obcím poskytnut 

kompenzační bonus, který v našem případě činil 

358 800 Kč. Proto nedošlo k výraznému propadu 

rozpočtu. Výhled rozpočtu na rok 2021 je stále 

nejistý vzhledem k neschválení daňových reforem. 

Dosud je predikce daňových příjmů ve výši cca 

4 000 000 Kč, ale je možné, že dojde k ponížení o 

cca 10 %.     

   V dubnu 2020 provedly pracovnice Krajského 

úřadu Pardubice přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2019 se závěrem: nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

   Vodní toky  Od začátku roku probíhaly 

projektové práce na úpravě a rekonstrukci potoka. 

Všechny vodní toky a rybníčky (kromě rybníčku u 

Laštůvkových – ten je ve vlastnictví obce) jsou ve 

vlastnictví Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí 

Dyje. Je zpracována projektová dokumentace firmou 

LHProjekt. Někteří z vás dostáváte v těchto dnech 

dopisy od projekční kanceláře, která vás informuje o 

stavebním záměru na vodním toku ohledně záboru a 

majetkoprávního vypořádání. Co se týká obecních 

pozemků, zastupitelstvo dalo souhlas se záborem. 

Kdy dojde k vlastní realizaci akce, dosud přesně 

nevíme. 

   Pozemky  Také jistě víte, že v průběhu roku 

probíhala revize katastru obce Hartmanice. Co se 

týká obecních pozemků, probíhá průběžně náprava 

opatření, která revize zjistila. Např. od soukromých 

osob byly zakoupeny pozemky, na kterých stojí dolní 

i horní autobusová zastávka a dále pozemek u 

kapličky. Byla provedena změna u kulturního domu 

z objektu pro bydlení na stavbu občanské 

vybavenosti, sportoviště u obecního úřadu – byly 

sjednoceny všechny parcely z druhu pozemku 

zahrada a orná půda na sportoviště, byl 

pasportizován a geodeticky nově zaměřen rybníček u 

Laštůvkových a další. V řešení je také odkoupení 

pozemku od soukromé osoby u obecního úřadu ke 

kapli, změna budovy obchodu z objektu pro bydlení 

na objekt občanské vybavenosti či vyřešení 

křižovatky v Hamrech. 

   Cesty, silnice     Proběhla rozsáhlá oprava cesty u 

čp. 94 (p. Andrlík) až čp. 112 (Stejskalovi) – byla 

realizována nová vodovodní přípojka, pokládka 

nízkého elektrického napětí do země, obrubníky a 

nový asfaltový povrch. Dále byla realizována oprava 

silnice do Bystrého „Vejvozy“ včetně zpevnění 

krajnice a zpevnění krajnice betonovou mazaninou 

před OÚ. Došlo k odkoupení cesty od soukromé 

osoby k čp. 125 (Schusterovi) a v plánu na příští rok 

je oprava této komunikace. Kromě této komunikace 

je v plánu oprava cesty k čp. 40 (Filipovi) a oprava 

cesty ke kapličce. Aktuálně podáváme žádost o dotaci 

na opravu komunikací do Programu obnovy venkova, 

který vyhlašuje Pardubický kraj. 

   Pasport komunikací      V souvislosti s výše 

uvedeným byl zpracován Pasport místních a  
                                              pokračování na str. 2        
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účelových komunikací a dopravního značení. Cílem je 

zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních 

komunikacích. Prakticky se bude jednat o doplnění 

dopravních značek a instalace silničních retardérů. 

Vlastní realizace se plánuje na příští rok. 

  ČOV, vodovod  Veškerou agendu a kontrolní 

odběry ČOV spravuje Ing. Eugenie Dřímalová. 

Zajišťuje technologický dozor a je odborná zástupkyně 

provozovatele vodovodu i kanalizace pro veřejnou 

spotřebu a ČOV ve vlastnictví a správě obce. Roční 

hodnocení provozu ČOV bylo bez závad, v pořádku.  

   Na vodovodu probíhaly drobné opravy, odkalování a 

údržba. Vzorky vody zajišťovala firma Vodní zdroje 

Chrudim.  

 

   Územní plán         Stávající Územní plán obce má 

platnost do konce roku 2022. Povinností obce ze 

zákona je realizovat nový. Je zpracováno Zadání ÚP 

Hartmanice – zpracovatel Městský úřad Polička, odbor 

územního plánování, rozvoje a životního prostředí. 

Aktuálně jsou osloveny 3 projektové kanceláře o 

podání nabídky do výběrového řízení na zhotovitele. 

Otevíraní obálek s nabídkami se uskuteční 16.12.2020. 

Dále Vás budeme informovat. 

 

   Vrt HA-4       Je zpracována projektová 

dokumentace – projektová kancelář PC PROJEKT – Ing. 

František Pravec. Máme ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ STAVBY, vydané Městským úřadem Polička, 

odbor územního plánování, rozvoje a životního 

prostředí. Je schválen stavební záměr stavby vrtané 

studny a vodovodního řadu (vodního díla) s názvem 

VODOVOD HARTMANICE, NAPOJENÍ VRTU HA-4, 

Aktuálně připravujeme výběrové řízení na dodavatele 

stavby. Vlastní realizaci plánujeme na 1. pololetí 

příštího roku. 

    

   Obec je členem dobrovolných svazků obcí 

  

 AZASS Polička – členský poplatek činí 50 Kč za       

       obyvatele a rok 

 MAS Poličsko – členský příspěvek 2 044 Kč na rok 

          V letošním roce byla kladně vyřízena žádost     

          o dotaci vyčištění tenisového hřiště ve výši  

          25 853 Kč. Dále je schválena dotace na 

          rekonstrukci toalet v kulturním domě,  

          plánované celkové náklady 299 932 Kč, z toho  

          dotace 80%. Vlastní realizace této akce je   

          plánována na 1. pololetí příštího roku. Na rok  

          2021 žádáme a čekáme na schválení žádosti o       

          dotaci na výměnu oken KD  ze strany od hlavní  

          silnice.  

 MIKROREGION Poličsko – členský příspěvek je 2 Kč  

          na obyvatele a rok. V roce 2019 jsme získali do 

          vlastnictví obce silniční zametač. Letos jsme  

          žádali o dotaci na zakoupení nosiče kontejnerů.  

          Vzhledem ke covidové situaci se žádné dotace  

          nerealizovaly,  náš požadavek je přesunut   

          do plánu na příští rok. 

 Domov Bystré, o.p.s. – příspěvek obce na provoz  

        pečovatelské služby byl 27 000 Kč. 

 

 

   Finanční příspěvky a dary    

Obec přispěla Oblastní charitě Polička částkou 

7000Kč, ZO Českému svazu včelařů Bystré částkou 

2000 Kč a SDH Hartmanice částkou 10 000 Kč. 

    

   Získané dotace z Pardubického kraje 

2019  

 provozní náklady na obchod 45 367 Kč  

 projektová dokumentace napojení vrtu HA4 

190 000 Kč 

 zásahové obleky pro JPO V  27 000 Kč   

2020 

 výměna oken v 1. NP kulturního domu 55 000Kč  

 vyčištění tenisového hřiště 25 853 Kč 

 rekonstrukce dámských a pánských toalet v KD  

240  000 Kč 

 zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních 

lesích 48 090 Kč 

 

   Další zajímavosti  

 Oblast BOZP a PO převzala do své gesce p.Jitka 

Valenová OZO, provedla celkovou fyzickou a 

administrativní kontrolu, postupujeme dle jejich 

doporučení. 

 Svoji činnost velmi aktivně zahájila kulturní 

komise, které velmi děkuji za iniciativu. 

 Byl prodán hasičský automobil AVIA za 15 000Kč. 

 Došlo k zaměření obecního vodovodu, veřejného 

osvětlení a rozhlasu firmou GeoFan Brno – 

souřadnice jednotlivých prvků vodovodu, 

osvětlení a rozhlasu jsou k dispozici v 

souřadnicovém systému JTSK, zaměřené 

geodetickým přístrojem. Uloženo a k nahlédnutí 

na obecním úřadě.  

 V prosinci proběhla poslední splátka úvěru na 

budovu obchodu. 

 Navázána spolupráce s firmou Optimal-Energy.cz 

a.s. – byla provedena analýza současných 

dodavatelů energií, dle této analýzy se jeví 

možnost velkých úspor na ČOV.    

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych na závěr velmi poděkovala všem 

zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu za 

celoroční práci. Věřte, že pracujeme pro Vás a pro 

obec tak, jak nejlépe umíme a co naše možnosti 

dovolí. Budeme rádi za vaše podněty, nápady a 

připomínky. Kdykoli nás kontaktujte.  

Přeji vám krásné Vánoce, pevné zdraví a všechno 

dobré.                    Jaroslava Filipová
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Poděkování     

   Letos proběhlo netradičně rozsvícení vánočního stromu s přáním paní starostky a vánočními písničkami přes 

obecní rozhlas. Vyzvali jsme VÁS, naše občany, abyste se připojili. Když jsem procházela v podvečer 

Hartmanicemi, byla jsem dojatá, cítila jsem radost a hřálo mě u srdce. Byli jsme SPOLU tak, jako každý rok.  

                                                                                                                               Díky!              PP 

 



  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ze zastupitelstva …      Vodné a stočné v naší obci

   Vážení spoluobčané, 
stejně jako minulý rok tak i letos došlo ke změně 
ceny za vodné a stočné a to na 68,20 Kč za m3. 
Z jakého důvodu se cena mění a jak se vlastně nová 
cena stanovuje, se vám pokusíme popsat 
v následujícím článku. 

   
   Předně je nutno podotknout, že dle platných 
vyhlášek by si voda pitná i splašková měla na sebe 
vydělat. To znamená, že by obec neměla provoz 
dotovat z jiných peněz, než které vybere na vodném 
a stočném.  
   Do stanovení výsledné ceny se pak promítá 

několik nákladů. Konkrétně to je materiál (potřebný 
např. k drobným opravám), energie (pro provoz 
čerpadel a ostatní technologie), mzdy pracovníků (za 
údržbu a obsluhu vodovodního řadu, kanalizačních 
stok a ČOV), provozní náklady (vyhodnocení vzorků) 
a v neposlední řadě jsou to ostatní přímé náklady 
(odpisy a prostředky obnovy infrastruktury majetku 

– viz níže). Je nutno dodat, že všechny náklady jsou 
povinné a stát jasně nařizuje je do kalkulace 

výsledné ceny zahrnout. 
   
   Největší položkou z výše zmíněných nákladů jsou 
prostředky na obnovu infrastruktury majetku. 

Zjednodušeně řečeno to jsou peníze, které by měla 
obec po celou dobu životnosti zařízení průběžně 
střádat a použít je jednak ve chvíli, kdy je třeba 
něco opravit, ale také ve chvíli, kdy zařízení doslouží 
a musí se vybudovat nové. Pokud bychom tedy 
chtěli například provést rekonstrukci vodovodního 
řadu, nelze žádat o dotace na obnovu, ale je třeba ji 

zaplatit z průběžně vybíraných peněz uložených 
právě v tomto fondu obnovy. Kontrolu průběžného 
plnění fondu má na starosti ministerstvo 
zemědělství. 
 

   Jak již bylo řečeno, tento fond se na ceně vodného 
i stočného podílí největší měrou (40 %). Podle 

odborné analýzy, kterou si obec nechala v roce 2019 
zhotovit, by ale prostředků odvedených do tohoto 
fondu mělo být ještě více. Konkrétně se jedná o 
částku 580 000 Kč ročně. V tom případě by 
souhrnná cena vodného a stočného vyšplhala zhruba 
na 110 Kč za m3. Jen pro srovnání – průměrná cena 

v rámci ČR je 94 Kč/m3. Viděno touto optikou, 
bychom byli v rámci republiky cenově nad 
průměrem, což je logické, vezmeme-li v potaz malý 
počet lidí v naší obci, kteří se na danou věc skládají. 
K takto razantnímu zvýšení cen ale v nejbližší době 
nedojde a to z důvodu sociální únosnosti pro mnohé 
občany. Na druhé misce vah je ale i odpovědnost za 

další generace, které při obnově kanalizace i 

vodovodního řadu budou pravděpodobně odkázány 
právě na fond obnovy. Nemůžeme si dovolit, aby 
tam po nás nic nezbylo. Zastupitelstvo obce se tedy 
dohodlo na alespoň částečném plnění fondu ve výši 
310 000 Kč ročně.  
   

 Pro další vývoj cen vodného a stočného 
v budoucnosti jsou v podstatě možné tyto scénáře: 
 zachování ceny vodného a stočného v nynějším 

rozsahu za vědomí toho, že manko ve fondu 
obnovy bude neustále narůstat 
 

 postupné zvyšování ceny vodného a stočného a 

plnění fondu obnovy alespoň v nějakém, byť ne 
plném rozsahu 
 

 razantní zvýšení ceny vodného a stočného 
přesně podle dané metodiky výpočtu, fond 
obnovy by byl plněn v plném rozsahu dle 
doporučení ministerstva zemědělství. 

  
 Tématem další debaty je i forma vyúčtování, kde v 
podstatě existují dvě možnosti: 
 Jednosložkové vyúčtování – vyúčtování obsahuje 

pouze pohyblivou složku, která závisí na 
velikosti odběru vody, který provedete, plus 
víceméně symbolický nájem za vodoměr (u nás 

v obci) 
 Dvousložkové vyúčtování -  ke složce související 

s vaším skutečným odběrem, kde cena vodného 
a stočného je nižší, se navíc přičítá výrazný 
paušální poplatek za připojení k vodovodní síti 

   

   Dle výše popsaného netvoří cenu vody z větší 
části voda jako taková, ale náklady na zhotovení a  

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 

461 742 136 či 774 622 215.                             správce webu 

 

pokračování na str. 4 
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údržbu infrastruktury pro její dopravu z vrtu k vám 
a poté od vás do ČOV. Vezměme si tedy například 
situaci, kdy se stane porucha na vodovodním řadu 
vedoucímu k někomu, kdo odebere ročně 5 m3 vody.  
Tato oprava stojí přibližně stejné množství peněz 
jako oprava u odběrného místa s odběrem 150 m3. 

První zmíněný ale přispěje do rozpočtu daleko méně 

než ten s velkým odběrem. Nabízí se tedy otázka, 
zda by nebylo spravedlivější přistoupit k vyúčtování 
dvousložkovému.  
    
   Pro porovnání obou způsobů vyúčtování 
přikládáme tabulku s několika modelovými příklady:

 

 

Jednosložkové vyúčtování, 
cena za vodné a stočné 70 

Kč/m3, nájem za vodoměr 198 

Kč 

Dvousložkové vyúčtování, 
cena za vodné a stočné 60 
Kč/m3, nájem za vodoměr 

1000 Kč 

5 členná rodina s roční 
spotřebou 200 m3 vody 

14 198 Kč 13 000 Kč 

2 členná rodina s roční 
spotřebou 80 m3 vody 

5 798 Kč 5 800 Kč 

1 člověk v domácnosti s roční 
spotřebou 40 m3 vody 

2 998 Kč 3 400 Kč 

Chalupář, s roční spotřebou 

20 m3 vody 
1 598 Kč 2 200 Kč 

 

   Z této tabulky vyplývá, že při vyúčtování 
dvousložkovém, by se cena zvedla chalupářům a 
lidem, kteří jsou v domácnosti sami. V této skupině 
jsou převážně lidé důchodového věku, které bychom 
ale zase neradi nadměrně finančně zatěžovali… 
 
   Doufáme, že vás následující článek alespoň trochu 
zasvětil do této nelehké problematiky a seznámil vás 

s otázkami, na které se zastupitelstvo snaží co 
nejzodpovědněji odpovědět.  
   Budeme určitě rádi, pokud toto téma vyvolá debatu 
napříč obcí a my budeme moci vyslechnout vaše 
názory a třeba se o tomto ještě podrobněji pobavit. 
 
           Jaroslav Valach, Libor Pospíšil

 
 

Kalendář událostí 

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

31.12. 9:30 Silvestrovský pochod náves 

31.12. 0:00 Půlnoční promítání náves 

1. - 24.1. Tříkrálová sbírka více informací na straně 5 

16.1. 16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

16.1. 18:00 Ochutnávka vín Hospůdka Na návsi, více informací níže 

Termín bude upřesněn. Karneval KD Hartmanice 

30.1. 16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

13.2. 16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

13.2. 20:00 Obecní ples KD Hartmanice 

27.2. 16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

13.3. 16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

27.3. 15:00 Velikonoční tvoření Hospůdka Na návsi, více informací níže 

27.3. 16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

4.4.  Velikonoční zábava KD Hartmanice 

5.4. Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ochutnávka vín       16.1. 

   Udělejte radost svým blízkým a zajděte si společně 
na ochutnávku vína do hartmanské hospůdky. Čeká 
na vás zajímavé povídání o vínu, 12 vzorků bílých i 

červených vín z Moravy a drobné občerstvení.  
Cena: 200 Kč/osoba 
Nutná rezervace: sms zprávou ve tvaru  
„Víno, příjmení, počet osob“ na číslo 603 159 042 
(Pospíšilová Pavlína) Rezervace vám bude potvrzena. 
  

           Počet míst je omezený, tak neváhejte!  

  Platba až na místě. Akce se uskuteční dle aktuální 
„covidové“ situace.  

 

Velikonoční tvoření       27.3. 

   V sobotu před květnou nedělí se tradičně 
scházíme v naší hospůdce na velikonočním tvoření, 
kde se snažíme předat mladší generaci umění jak 

uplést pomlázku či namalovat vajíčka voskovou 
technikou. V posledních letech se také soutěžilo o 
nejchutnější mazanec nebo jarní nádivku.  
   Letos nás bude čekat jakákoli pochoutka, jejíž 
základní surovinou bude vejce.  
   Už se moc těšíme na nového výherce naší 

gastronomické soutěže. Odnese si malou výhru a 
pocit z dobře vykonané práce.   
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 Ze školky … 

Je vcelku složité si v této zvláštní době „uzavíraní"  

zachovat nadšení či elán do práce a určitě není na 

škodu si přiznat, že když se to povede, jako třeba 

nám, zaměstnancům MŠ, opravdu to může stát za 

to!  

Musím se s Vámi tedy podělit o naše pojetí 

distanční výuky a fungování školky v těchto těžkých 

časech. Podařilo se nám zpracovat tři témata a v 

audiovizuální podobě je s radostí zaslat přímo do 

vašich „oken“. Děti mohly opět nahlédnout do jejich 

koutů plných hraček, radosti a her. Navštívit tak 

dobře známé prostředí a zároveň opět potkat i paní 

učitelky. Naučily se něco nového, zacvičily si, 

zazpívaly si, vyrobily si něco pro radost nebo uvařily 

nějakou jednoduchou, ovšem výbornou „mňaminu”. 

 Hromada pozitivních ohlasů ze strany rodičů nás 

hnala stále kupředu a zadělala na vznik knížečce pro 

děti, která už měsíc putuje od rodiny k rodině a 

nepochybně stále těší naše malé žáčky. Jak by taky 

ne, když se jmenuje „Putování za svačinou". 

    

   Vyzkoušeli jsme si jinou formu výuky, ovšem 

otevřená školka plná dětí nám dělá radost ještě 

mnohonásobně větší.  

  Za celou školku Vám přeji klidné a radostné Vánoce 

plné štěstí a zároveň mnoho zdraví do nového roku. 

 

                           Za kolektiv MŠ, Jolana Budigová

  Myslivci … 

   Myslivecký spolek Trpín-Hartmanice hospodaří na 

smíšené honitbě o celkové výměře 1 914 ha. Tuto 

honitbu má pronajatou od Honebního společenstva 

Trpín-Hartmanice, LČR, Pozemkového fondu a 

Města Poličky. Honitba se rozkládá v katastrálním 

území těchto obcí: Trpín, Hlásnice, Hartmanice, 

Svojanov, Předměstí, Hamry.  

   K dnešnímu dni členskou základnu našeho spolku 

tvoří 28 členů a 3 zájemci o činnost. 

 

   Hlavní činností spolku je ochrana přírody a 

krajiny a provádění myslivosti v souladu 

s příslušnými právními předpisy. V praxi by se tyto 

činnosti daly rozdělit do následujících oblastí: 

 

 Chov zvěře, péče o zvěř a její ochrana  

 Sem patří zejména přikrmování zvěře v době 

strádání, budování nových a oprava stávajících 

zařízení pro přikrmování, instalace pachových 

ohradníků a plašení zvěře před senosečí, instalace 

modrých odrazek u silnic kvůli ochraně zvěře před 

motorovými vozidly a další. 

 

 Lov 

 Jedná se o nedílnou součást myslivosti, avšak není 

to její hlavní náplní. Funkce lovu spočívá především 

ve snížení stavu jedinců nevhodných pro chov 

(nemocní, slabí, přenášející nevhodné genetické 

znaky), tlumení zvěře škodící myslivosti a udržování 

populace odpovídající úživnosti naší honitby. 

 Rozvoj mysliveckých tradic a popularizace 

myslivosti 

 V současné době se myslivost setkává spíše 

s nepochopením od veřejnosti, a to především kvůli 

neznalosti činnosti myslivců. Snahou našeho spolku 

je udržování dobrých vztahů s veřejností. V rámci 

toho pořádáme každoročně tradiční mysliveckou 

zábavu a myslivecký ples, účastníme se dětského 

dne a v roce 2019 jsme poprvé uspořádali slavnosti 

sv. Huberta.  

   Celkově je česká myslivost velmi bohatá na zvyky 

a tradice, my se tyto zvyky a tradice snažíme ctít při 

všech individuálních i společných událostech. 

   Martina Švábová 
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Tříkrálová sbírka        
   Vážení a milí přátelé charitního díla, 

srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a děkujeme, že 
jste při předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky a štědře je obdarovávali. I tentokrát Česko čeká na 
krále, ale současná opatření v naší společnosti nastavila vše jinak.  
   Již dnes víme, že Tříkrálová sbírka proběhne v širším časovém rozmezí, a to od 1. do 24. ledna 2021. Bude 

možné darovat on-line a připravujeme pro Vás také možnost přímého osobního darování na vybraných místech ve 
Vaší obci – OÚ, obchod, hospůdka. Aktuální Tříkrálové zprávy naleznete již v průběhu prosince na 
www.policka.charita.cz, také na www.facebook.com/charitapolicka.  

   Vaše důvěra je pro naši práci cenným povzbuzením i velkým závazkem.  
 
Z nové sbírky (2021) chceme: 

 v roce 2021 posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb 
Domácího hospice sv. Michaela i na Vaši obec 

 částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče 
 částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti s reformou 

psychiatrické péče 
 posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička 

 vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů apod. 
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 Z hospůdky …                   Jednou se natlakuju – a bouchnu… 

   Tak přesně toto si řekl jeden z tlakových hrnců, 

neboli papiňáků, v naší hospodské kuchyni. A jak si 

řekl, tak udělal. Když jsme jednoho pátečního 

večera vydali všechna objednaná jídla přes okno, 

dali jsme se po celodenním vaření do úklidu 

kuchyně. A já se rozhodl, že dám ještě na sporáky 

tři papiňáky, abych si připravil hovězí vývar, protože 

ten den jsem koupil morkové kosti a krásné přední 

hovězí s kostí. 

   Po dokončeném úklidu jsme si sedli v lokále a dali 

si kafíčko a cigárko. Papiňáky lehce syčely, oheň byl 

pod nimi na minimu a byl čas. Po nějaké půlhodince 

jsem šel do kuchyně pro něco na zub. Když jsem 

odešel k dřezu, ozvala se rána, šílený rachot a 

syčení páry. Instinktivně jsem sklonil hlavu a chtěl 

se přes páru a létající kousky masa dostat ke 

sporáku. V tu chvíli do kuchyně vběhnul i Milan, aby 

se podíval, co se stalo, protože si myslel, že jsem 

upadl mezi hrnce a pokličky. Viděl, že jsem na 

nohou a až když mu na tváři přistál kousek 

hovězího, zjistil, co se stalo. Papiňák ležel  pod 

stolem a smál se nám, jak čvachtáme ve vývaru. No 

a bylo zase co uklízet…  

   Jo a kde se stala chyba? Někde v umělohmotném 

držadle, které jednoduše prasklo. Proč, to se už 

nikdo nedozví. 

  Ale to, co je napsáno v titulku, bude za chvíli platit 

i na mne. Proč? Ještě chvíli budu přepisovat zavírací 

dobu, a že teď máme otevřeno a teď zase zavřeno a 

že se pivo nesmí vynášet ven ve džbánku a teď zase 

jo, tak to prostě jednou nevydržím a také bouchnu. 

Jen nevím, co se stane. Ale asi v podstatě nic, jen já 

budu bouchlej…   

   Jediná rada pro Vás – sledujte náš web a cedule na 

dveřích do hospody. Ale pokud možno vždy až ve 

čtvrtek. To tam budou možná aktuální informace na 

páteční otevíračku a zavíračku. Protože to, co platí 

v pondělí, už neplatí ve středu, natož ještě v pátek.  

   Proto také nejsme schopni dopředu napsat provozní 

dobu o svátcích. Prostě to v současné situaci nejde. 

On byl ten vládní PES od začátku tak trochu marod, 

ale teď už pošel úplně. Ale abych toto psaní uzavřel 

nějak pěkně… 

   Vážení sousedé a hosté naší Vaší hospůdky, 

děkujeme Vám za Vaši celoroční přízeň. Děkujeme za 

velkou podporu v době nuceného uzavření, kdy prodej 

přes okno nám vydělal alespoň na zálohy na energie.    

  Děkujeme vedení obce za vstřícnost při jarní 

uzavírce, za rekonstrukci, která v té době proběhla a 

díky všem, kteří se na ní podíleli. 

  Děkujeme Vám všem a za všechny, kteří stojí na 

druhém konci výčepu nebo v kuchyni, Vám přeji 

krásné, šťastné a požehnané Vánoce a společně 

doufejme, že příští rok bude klidnější a všichni se ve 

zdraví sejdeme v té naší malé útulné hospůdce. 

                                                  Jaroslav Bouše 

 

Z hasičské zbrojnice … 

   Hasiči mají v naší obci své pevné kořeny. Sbor 

dobrovolných hasičů v Hartmanicích byl založen 

v roce 1886. Z útržkových informací z kroniky víme, 

že v roce 1887 velitelství schválilo vycvičení sboru 

k zásahům a v roce 1891 se uskutečnilo 1. velké 

veřejné cvičení Hasičské jednoty, kterého se 

zúčastnili i muži z naší obce.  

   Tato tradice a láska k „hasičině“, spojená 

s respektem k jejímu poslání, se zde předává 

z generace na generaci již po 134 let. Když toto číslo 

vyslovíte a uvědomíte si jeho velikost, je to úžasné, 

obdivuhodné, až neuvěřitelné. 

 

   Obec má svou, 9-ti člennou výjezdovou jednotku, 

která spadá pod HZS Pardubického kraje a její 

označení je JPO 5. Tzn., že k požárům, technickým 

pomocem a jiným mimořádným zásahům, u kterých 

je potřebná pomoc dobrovolných hasičů, vyjíždí po 

vyzvání k pomoci svým nadřízeným orgánem, tedy 

výše zmíněným HZS PK.  

   Sbor dobrovolných hasičů je samostatnou 

organizací v obci. V současné době má 96 

registrovaných členů, z toho 69 mužů a chlapců + 27 

dívek a žen. Jak jsem již zmínila v úvodu článku, 

členové SDH jsou v naší obci velmi aktivní. 

Spolupracují s obcí, podílejí se na úpravách 

společných prostranství, pořádají kulturní a 

společenské akce pro všechny věkové kategorie 

našich obyvatel, ale i pro lidi z okolních měst a vesnic. 

   Ovšem jejich nejsilnější stránkou je aktivní činnost 

v požárním sportu. Dá se říci, že se v naší obci tato 

aktivita pro mnohé stala koníčkem. Požárnímu sportu 

se s intenzivním nasazením věnují muži, ženy i děti. 

Nejen, že hasičské závody pořádají přímo v naší obci, 

ale v jednotlivých kategoriích jezdí své dovednosti 

poměřovat s ostatními závodníky na soutěže celého 

svitavského okresu, pardubického kraje a občas i za 

jeho hranice. Předávají své zkušenosti dál a motivují 

tak děti a mládež k pohybové aktivitě, a rozvoji a 

upevňování vlastností jako je spolehlivost, 

zodpovědnost, respekt a vytrvalost.    

   A jak se jim v požárním sportu a dalších činnostech 

daří či nedaří? Tak to vám třeba mohu napsat, zase 

někdy příště.  

   Za všechny hasiče, hasičky a hasičská „mláďátka“ 

Vás zdraví a hodně pěkných dní v roce 2021 přeje 

                                             Jana Serafinová 
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