
  

 

 

  

 

 

 

 

Slovo úvodem … 

Vážení přátelé,  

rok 2021 se dostal do své druhé poloviny a my se setkáváme na stránkách podzimního Hartmanského listu. 

Letošní rok vnímáme jako klidnější a „zdravější“ než rok minulý. Přejme si všichni, aby tomu tak bylo i nadále 

a minula nás další „covidová pohroma.“ Pro spokojený život je zdraví na prvním místě. To Vám všem upřímně 

přeji.          Jaroslava Filipová, starostka 

 

Ze zastupitelstva …
 

Výstavba připojení nového vrtu HA-4.  
   Práce na realizaci stavby pokračují, bohužel 
vzhledem k nepříznivému počasí se termín 
dokončení prodlužuje. Finanční zajištění akce je 

vícezdrojové – část bude zafinancována z vlastních 
zdrojů – cca 2 000 000 Kč, pro dofinancování akce 
schválilo obecní zastupitelstvo žádost o poskytnutí 
úvěru. Byla provedena poptávka u 3 bankovních 
domů – Česká spořitelna, a. s., ČSOB a.s. a 
Komerční banka.  Nabídky předložila Česká 
spořitelna, a. s., a ČSOB a.s.  

Zastupitelé nabídky projednali a rozhodli, že jako 
nejvýhodnější se jeví nabídka České spořitelny - 
úvěr ve výši 1 000 000 Kč, úrok 1,65%, tj. celkem 
42 000 Kč, splácení úvěru 5 let částkou 16 394 Kč 
měsíčně. 
 

Odpadové hospodářství 
Firma EKOKOM sleduje množství separovaného 
odpadu v obcích. Pro vaši informaci uvádíme 
záznam za období 1. 4. – 30. 6.2021. Naše obec 
vytřídila a předala k dalšímu využití: 
 

Odměna za zajištění zpětného odběru 1 615,75 Kč 
Odměna za zajištění využití odpadů u obalů: 

papír 0,313 t 
plast 0,795 t 
sklo 1,023 t 

nápojový karton 0,015 t 
Celkem 2,146 t za finanční odměnu 6 785,72 Kč. 

 
Do obecního rozpočtu tedy přibylo za 2. čtvrtletí 
8 401,47 Kč 
 
Chtěli bychom ocenit a poděkovat všem občanům, 
kteří poctivě separují odpad. Dovolím si apelovat 

na každého z nás – čím více a lépe budeme třídit 
odpad, tím lepší budeme mít pocit ochrany 
životního prostředí a zároveň i vylepšíme obecní 
rozpočet.  

 

Volby 2021 
   Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Volební lístky dostanou občané do 

poštovních schránek do 5. října. Volební místnost 
v Hartmanicích bude v knihovně v budově 
kulturního domu. V pátek 8. října bude možné 

hlasovat od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října  
od 8 do 14 hodin. Pro účast na hlasování stačí 
voliči ve svém volebním okrsku občanský průkaz 
nebo jiný průkaz totožnosti. Měl by s sebou mít i 
volební lístky, které dostal do schránky, ale není to 
nezbytné (ve volební místnosti budou k dispozici 
náhradní sady).  

 

Územní plán 
   Probíhá zpracování územního plánu firmou 
SURPMO a.s. Hradec Králové – 1. etapa. Je 
schválena a podepsána Smlouva o poskytnutí 

dotace z programu Podpora pořízení územních 
plánů. Dotaci poskytuje Pardubický kraj ve výši  

88 900 Kč. 
 

Těžba dřeva v obecním lese - 

rekapitulace těžebních prací a celková 

bilance 
   V lokalitě Hamry se vytěžilo dřevo za      
129 566 Kč, těžba stála 47 432 Kč. V lokalitě 
„Houpady“ se vytěžilo dřevo v hodnotě 
270 693 Kč, těžba stála 136 336 Kč.  
   Celkový zisk činí 216 491 Kč. Peníze budou 

použity na  pěstební a udržovací práce v lesích. 
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Ze zastupitelstva …

   Na základě zákona č. 541/2020 Sb. je obec  

povinna určit místo pro oddělené soustřeďování 

biologického odpadu. Do této doby jsme využívali 

pozemek (parc.č. 895/1 – „nad Katrem“) pana  

Ing. Otty Lipovského. Jelikož platnost smlouvy 

s panem Lipovským skončila, navrhlo a schválilo 

zastupitelstvo náhradní místo. 

   Jedná se o prostor nedaleko od současného 

úložiště v místě bývalé váhy. Pozemek je 

v majetku firmy AGRO VYSOČINA BYSTRÉ, žádost 

o odkup pozemku do vlastnictví obce byla kladně 

vyřízena a v této chvíli probíhají geodetické práce.  

   „Malé zařízení“ bude mít zpevněnou, 

vypanelovanou plochu 400 m2. Uděláme vše proto, 

aby na jarní sezónu bylo připraveno. 

 
 
   Starostka Jaroslava Filipová se setkala s Hankou 
Štěpánovou, předsedkyní správní rady P-PINK a 
projektovou manažerkou pro rozvoj spolupráce se 

vzdělávacími institucemi a obcemi na území 
Pardubického kraje. Položila jí několik otázek. 
  
Můžete nám trochu představit, co jste          
za organizaci? 
   Jsme INKUBÁTOR, ale miminka nejsou naším 

zájmem. Celý název je Pardubický podnikatelský 
inkubátor,z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích 
v Domě techniky a organizace pracuje pro území 
celého Pardubického kraje. Naším úkolem je 
pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich 
podnikání.  

 

To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst 
dál? 
   Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik 
zaměstnanců, které to v současné práci nebaví a 
chtěli by začít podnikat. Zajímavé to může být i 
pro šikovné studenty, kteří již v době studia chtějí 
začít pracovat „na svém“. 

 
Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by 
to zkusit uplatnit jako podnikání, ale neví jak 
na to? 
   Napadá mě při vaší otázce takový příklad: 
Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky, všichni 

to chválí a ona neví, zda by se tím mohla uživit. A 
láká ji to. Tak podobným lidem nabízíme AKADEMII 
ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ – sérii online 

přednášek od lidí z praxe. 

 
 

Kontaktovat nás můžete na info@p-pink.cz 
 
Co nabízíte již zavedeným podnikatelům? 

   Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných 
přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky 
probíhají online každé 3. úterý v měsíci napříč 
rokem 2021 vždy od 9:00 hodin. Témata 
například: podnikatelský plán, finance, 
komunikace, právo, marketing offline, pojištění, 

měkké dovednosti, obchod a marketing online. 
Přihlásit se můžete přes naše webové stránky. Na 
váš e-mail pak zašleme informace k probíhajícím 
akcím i již proběhlé přednášky zájemcům rádi 
zašleme. 
 

Nic není zadarmo, kolik korun zájemci               

o služby P-PINK zaplatí? 
   Naše aktivity jsou hrazeny z valné části 
Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba 
partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co se 
týče rozvoje podnikatelského prostředí. Většina 
našich služeb je tedy zdarma. Některé služby jsou 
zpoplatněné, ovšem za velmi přívětivé ceny.  

 
Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc 
nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti 
předávali dál, mohou se na vás obrátit? 
   Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a 
zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich 

aktivit a mohou tak předávat dál své získané 
zkušenosti. 

 

    

Úložiště biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 

Podnikáte či plánujete podnikat? Nabízejí pomocnou ruku 
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   Od 20. září do 29. října bude v Městské knihovně 

Polička probíhat výstava aukčních prací z Nebeské 

aukce - 2. ročník charitního benefičního online 

projektu Oblastní charity Polička.  

   Tentokrát je aukce na téma „Cool v mém srdci“. 

Jedná se o výtečnou spolupráci Charity se 

základními, středními a uměleckými školami na 

Poličsku. Nevydražená díla zde bude možné zakoupit. 

Oceníte nadání, výtvarné snažení a nadšení mladých 

výtvarníků z poličského regionu, podpoříte charitní 

dílo a jako odměnu získáte jednu či více z krásných 

výtvarných prací. 

 

Z hasičské zbrojnice … 

 

   Přichází podzim. Zatímco Okresní liga Svitavska 

skončila, mladí hasiči pokračují a pilně se připravují 

na podzimní kolo hry Plamen.  

   V rámci Okresní ligy Svitavska pro mládež se 

zúčastnili dvou závodů, a to 29. srpna v Kamenci a    

o týden později v Sádku. Závody se skládaly            

z disciplín - požární útok a štafeta 4x60m.               

O celkovém umístění poté rozhodoval součet pořadí 

daných disciplín.  

   V Kamenci obsadili mladší celkové 7. místo, starší 

byli 8. O týden později v Sádku se už závodníkům 

dařilo lépe, kdy si mladší polepšili na 6. místo a 

starší na výborné 2. místo. O vítězství „staršáky“ 

připravilo družstvo Hradce nad Svitavou posledním 

požárním útokem, kdy při stejném bodovém součtu 

rozhodlo o celkovém vítězi pořadí v požárním útoku, 

kde byli naši závodníci druzí.  

    

   Liga pro závodníky v kategorii mužů, žen a seniorů 

se otevřela 4. července u nás v Hartmanicích. Dalšími 

pořadateli pak byli dobrovolní hasiči ze Sádku, 

Perálce, Desné, Kamence, Nedvězí a Květné. 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   V každé kategorii jsme měli své zástupce, ovšem 

mužům se v průběhu léta ze zdravotních důvodů 

nepodařilo sestavit kompletní sedmičlenný tým, a tak 

seriál závodů nedokončili. Za Hartmanice pak v účasti 

na OLSY pokračovali senioři a ženy. Oba týmy byly 

pravidelnými účastníky všech závodů a jejich nadšení 

pro požární sport jim přineslo i zaslouženou odměnu.  

   Závodníci v kategorii seniorů si svými kvalitními 

časy zajistili prvenství v konkurenci dalších pěti 

týmů.  

   Svého vytouženého úspěchu se po několika letech 

dočkalo i družstvo žen. Do této kategorie se v rámci 

OLSY zapojilo celkem 21 týmů, ze kterých se 

pravidelně účastnilo přibližně 14 družstev. A jak je 

psáno v názvu článku – trpělivost růže přináší. Naše 

ženy postupně sbíraly body z jednotlivých soutěží, 

někdy méně, někdy více, a nakonec svými výkony 

v celkovém hodnocení soutěže dosáhly na krásné 

medailové 3. místo!  

    

   Všem závodníkům - dětským i dospělým – držíme 

pěsti a k dosaženým úspěchům blahopřejeme!                                                                                                         
        

        Za SDH Hartmanice Jana Serafinová a Jaroslav Valach 

      Foto: Jaroslav Valach (mladí hasiči)     

              Filip Boštík (ženy a senioři) 

Trpělivost růže přináší  
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     Pozvání na výstavu Nebeské aukce 

    Výsledná částka podpoří Charitní 

ošetřovatelskou službu, dříve známou jako 

Domácí péče.  

Více informací o Nebeské aukci Vám poskytne 

charitní web: www.policka.charita.cz  

 

http://www.policka.charita.cz/


  

Z dění v obci 

 

Kalendář událostí 

 

Z dění v obci … 

Poznávací zájezd do Kutné Hory … „Čechy krásné“ poprvé 

   5. července jsme vyrazili na společný poznávací 

zájezd do Kutné Hory. Návštěvu „Pokladnice českých 

králů“ jsme započali komentovanou prohlídkou 

města od kláštera Voršilek, přes Kamenný dům, 

Kamennou kašnu, Dačického dům, Vlašský dvůr, 

kostel sv. Jakuba s jeho nádhernou vyhlídkou, přes 

středověkou Ruthardskou uličku, Hrádek a 

Jezuitskou kolej až k dominantní katedrále           

sv. Barbory.  

   

   Po obědové pauze jsme si užili prohlídku Cesta 

stříbra přibližující celý proces středověké těžby, 

zpracování surového stříbra a technologii ražby 

mince. Prohlédli jsme si repliku důlního díla s 

technickým vybavením, původní velký těžní stroj na 

koňský pohon, tzv. trejv, autentické středověké 

důlní dílo a havířskou osadu. 

   Hlavně jsme ale vybaveni perkytlí (hornická 

halena s kápí) a helmou se svítilnou zdolali původní 

středověký důl, jehož hlubinné chodby křižují kopec 

pod Jezuitskou kolejí. Největší výkony jsme 

předvedli na 10 metrů dlouhém úseku s maximální 

výškou 120 cm a šířkou 40 cm! Překonání strachu, 

klaustrofobických stavů i sebe sama si zasloužilo 

odměnu v podobě podvečerního rozchodu po městě.  

    

   

   

    Děkujeme všem účastníkům zájezdu za skvělou a 

pohodovou atmosféru! 

     Foto: Jan Drašar  

3.10.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

9.10.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

17.10. Vítání občánků KD Hartmanice 

29.10. Malování na kamínky tvořivá dílna pro děti i dospělé                          

Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

6.11.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

20.11.    16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

27.11. Rozsvěcení vánočního 

stromečku 

náves                                                                  

Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

4.12.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

18.12.    16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

19.12. Vánoční vystoupení ZUŠ Bystré KD Hartmanice 

27.12.    11:00 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

31.12.      9:30 Silvestrovský pochod náves 

31.12. Půlnoční promítání náves                                                                  

Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 
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Chrám sv. Barbory 
Horníci z Hartmanic 



  

 

Svojanov – cesta za poznáním 

   O prázdninách jsme se vydali za poznáním 

svojanovských strašidel. Seznámili jsme se             

s holičem Kubíčkem, babou Kalafunou, panem 

Hamrlíkem, ohnivou sviní, obrem Pulusánem a 

Mezulíny.  

    

    

   Cesta vedla z Hartmanic po modré turistické 

značce na hrad Svojanov. Protože jsme šli přírodou 

plnou zajímavých bylin, byla by škoda nevědět jejich 

názvy. Poznali byste vratič, kontryhel, mochnu, 

chrastavec, hvozdík apod.? 

   Odměnou všem bylo opékání buřtů v podhradí a 

návštěva samotného hradu. Chcete také poznat 

strašidla z knihy Tajemný hrad Svojanov od 

Bohuslava Březovského? Přečtěte si ji. 

 

 

Prázdninová soutěž zná svého vítěze 

   Celé léto probíhala soutěž o NEJ HRAD z písku 

postavený na hartmanském hřišti. Celkem se nám 

sešlo 5 soutěžních fotografií.  

   „Odborná a neúplatná“ porota ve složení Marie 

Bačovská, Ladislav Dittrich a Aneta Kršková neměla 

jednoduchý úkol, protože všechny postavené hrady 

byly velmi propracované a promyšlené! Můžete si je 

detailně prohlédnout v galerii na webových 

stránkách obce.  

   Nakonec těsně zvítězil hrad stavbyvedoucího 

Tomáška Kamínka, kterému byla předána hlavní 

cena - dort. I ostatní stavitelé se dočkali sladké 

odměny.    

Po splnění jednoho 

z úkolů u kaple v Hlásnici 

Poznávačka rostlin nasbíraných po cestě 
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Foto: Jiří Kamínek 

Foto: Zuzana Kamínková, Vojtěch Pospíšil, Tadeáš Doskočil, 

Petra van den Akker, Jana Jedličková 



  

 

Zářijové hraní pod lipami 

     O víkendu 18. a 19. září se proměnily lípy          

u kapličky v oponu pro divadelní a hudební 

vystoupení v rámci Lipohraní.  

     Přes chladné počasí dorazilo v sobotu na 

pohádku Perníková chaloupka v podání Divadla 

Jójo množství malých i velkých diváků a bavili se 

opravdu všichni. 

     Po pohádce vystoupil Mužský pěvecký sbor 

Bohuslava Martinů města Poličky. Pánové 

zazpívali písně klasické i duchovní a na závěr nás 

potěšili lidovkou Ach synku, synku.  

      

      

     Večer zazněl v plné kapli sv. Jana Nepomuckého 

koncert v podání Dua Gaudium musicorum 

(Jaroslava Filipová klavír a varhany, Jana Botošová 

Kopuletá zpěv). Skvělá akustika kapličky 

dopomohla ke krásnému hudebnímu zážitku. 

     

 

 

     I v neděli se Lipohraní těšilo hojné účasti. Jako 

první se před publikem blýskly Hartmanické 

hvězdičky. Jejich vystoupení ukázalo, že 

v Hartmanicích najdeme šikovné hudební i pěvecké 

talenty! Velký potlesk patří za secvičení i Jarušce 

Filipové a Báře Drašarové.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Na závěr zahrála a zazpívala Poličská 

schola, jejich úžasné vystoupení se ke 

kapličce velmi hodilo a udělalo dokonalou 

tečku za víkendovým hraním.  

 

     

 

Děkujeme všem, kteří dorazili, a také těm, co 

se podíleli na přípravě akce!

 

Hartmanský list – periodický tisk územního samosprávného celku, číslo: 5, září 2021. Vychází 4x ročně, místo 

vydání Hartmanice. Vydává obec Hartmanice, Hartmanice 109, 569 92, IČO: 00276634, www.hartmanice.net. 

Registrováno ministerstvem kultury ČR značka MK ČR E 24130. Náklad 90 výtisků. 
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Stánek s občerstvením s barem z balíků 

Hartmanické hvězdičky 

Foto: Jiří Kamínek 

http://www.hartmanice.net/

