
  

 

 

  

 

 

 

 

Slovo úvodem … 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 

dostalo se mi té cti a v říjnu letošního roku mě nové zastupitelstvo zvolilo starostou naší obce, čímž 

se i stalo, že tento úvod již čtete ode mne. Za několik dnů se budeme loučit se starým rokem, a to 

je vždy čas bilancování. Já zde nebudu, ač to možná někdo čeká, vypisovat vše, co se v naší obci 

událo v roce 2022. Věřím ale, že v příštím roce i přes veškeré energetické krize dokážeme v obci 

realizovat plánované investice, že dál budeme rozvíjet kulturní a duchovní dění v obci a že 

s pomocí vás všech budeme obec dál zkrášlovat, abychom tu žili spokojeně. 

Je čas Adventu, je čas Vánoc. A tak mi dovolte, abych popřál klidné, šťastné a veselé Vánoce vám 

všem, přátelé.         Jaroslav Bouše 

 

 Ze zastupitelstva …
Kolik budeme platit za vodu? 

 

   Pokud sledujete média, jistě víte, že od 

1.1.2023 dochází celorepublikově k navýšení 

ceny za vodné a stočné, což je způsobeno 

především zvýšenými cenami za energie. Tato 

skutečnost se nevyhnula ani naší obci.     

   Zastupitelé přepočítali kalkulaci s tím, že 

museli vzít v úvahu cenu za elektřinu, která 

(i když je „zastropována“) je podstatně vyšší, 

než byla v minulém období. Celá kalkulace je 

vyvěšena na Úřední desce a na webu obce. 

Podstatný je výsledek a ten je následující: cena 

vodného je stanovena na 49,50 Kč a cena 

stočného na 40,70 Kč. Celková cena za 

vodné a stočné pro rok 2023 je tedy 

90,20 Kč za m3 včetně DPH.  

   V porovnání s obcemi podobné velikosti jsme 

na průměru, v celorepublikovém porovnání 

jsme ještě lehce pod průměrem. Ovšem co 

přinesou další léta nikdo odhadnout nedokáže. 
 

 

 

 

   Obec opět prodloužila smlouvu na zajištění 

nakládání s komunálním odpadem 

s Technickými službami a.s. města Bystřice nad 

Pernštejnem. Navýšení ceny se nevyhneme ani 

v poskytování této služby, a to na příští rok 

o 15 %. Zastupitelstvo tedy bylo nuceno 

rozhodnout o navýšení ceny za svoz 

komunálního odpadu, tedy tak zvané „ceny za 

popelnice“. Pro rok 2023 byla stanovena 

částka 700 Kč za osobu a rok. Ostatní 

pravidla se nemění. 

   Minulý rok zaplatila za svoz komunálního 

odpadu naše obec 266 700 Kč (zaokrouhleno 

na stokoruny). Na poplatcích od občanů bylo 

vybráno 160 800 Kč (při ceně 600 Kč za osobu 

a rok, která se v minulém období platila). 

Rozdíl - tedy 105 900 Kč - se doplatil 

z rozpočtu obce. Dá se tedy vypočítat, že 

kdyby neměl být v minulém období svoz 

odpadu dotován z rozpočtu obce, musel by být 

poplatek za popelnici 995 Kč. Vzhledem 

k tomu, že od 1.1. 2023 dochází k výše 

zmíněnému 15% nárůstu ceny jak za svoz, tak 

za skládkovné, lze spočítat, že na příští rok by 

poplatek převyšoval tisíc korun.  

   Zastupitelstvo obce tedy na svém zasedání 

schválilo navýšení poplatku na 700 Kč na 

osobu a rok s tím, že rozdíl bude opět uhrazen 

z rozpočtu obce. 

  číslo 10                        PROSINEC 2022 

Svoz odpadu v roce 2023 

 



  

 

Automatický externí defibrilátor 

   Jak jste si možná již všimli, u hasičské 

zbrojnice byla instalována venkovní skříňka pro 

Automatický externí defibrilátor (AED). Do 

skříňky je zaveden elektrický proud, díky 

kterému by se mělo v zimě ve skříňce topit a 

v létě větrat tak, aby netrpěla baterie uvnitř 

AED. 

Zbývá AED nahlásit do záchranářského registru 

a provést školení pro veřejnost.        

   Proškolení bude jednak o tom, jak se k AED 

dostat, ale také o jeho použití a první pomoci 

vůbec. Toto setkání je plánováno na začátek 

února a povede ho MUDr. Alena Dvořáková. 

O přesném termínu budete včas informováni.

 

Tříkrálová sbírka … 

   Začněte s námi nový rok dobrým skutkem. 

Dary z Tříkrálové sbírky každoročně pomáhají 

skrze naše služby tam, kde je to potřeba.   

   Tříkrálová sbírka 2023 pomůže lidem 

v posledních chvílích života skrze služby 

Domácího hospice sv. Michaela. Služby hospice 

doplňuje ambulance paliativní péče. Hospicové 

zdravotní sestry jsou dostupné nepřetržitě, 

podporu pečující rodině a lidem v posledních 

chvílích života poskytuje celý tým (lékaři, 

zdravotníci, ale i sociální pracovník, 

psychoterapeut nebo kaplan). Domácí 

hospicová péče je pro pacienty zdarma, přesto 

příspěvky zdravotních pojišťoven zdaleka 

nepokryjí celou péči. Až do posledních chvílí 

doma si podle Fóra mobilních hospiců přeje 

zůstat 80 % lidí, podaří se to ale jen 20 %. 

Naším cílem je, aby tento poměr byl alespoň 

opačný, děkujeme, že nám v tomto záměru 

pomáháte.  

   Další část Tříkrálové sbírky podpoří lidi 

s duševním onemocněním skrze Centrum 

duševního zdraví. Centrum duševního zdraví 

sídlí ve Svitavách, je nejmladším střediskem 

poličské Charity a v celém regionu se stará 

o lidi s vážným duševním onemocněním. 

Sociální tým zahájil spolupráci s již desítkami 

klientů a pomáhá jim v jejich 

vlastním úsilí na cestě 

k zotavení. Až o 70 % se 

u těchto klientů snižuje riziko 

jejich hospitalizace. Terénní tým CDZ pečuje 

v celém okrese Svitavy, na Poličsku, Bystersku, 

Litomyšlsku i Moravskotřebovsku. CDZ čekají 

do příštích let další výzvy, například doplnění 

týmu o zdravotnickou část nebo hledání nových 

prostor tak, aby vyhovovaly jak sociální, tak 

zdravotnické části služby. 

   Malá část ze sbírky bude věnována na 

zahraniční projekty. Podpoří projekt Adopce na 

dálku, ve kterém pomáháme školákům a 

studentům v indické oblasti Belgaum v jejich 

vzdělávání, a to jak ve večerních kurzech, tak 

ve vysokoškolských studiích. Část daru 

ukládáme také pro případ mimořádné pomoci, 

například na pomoc při povodních nebo 

požárech.  

   Čerstvý zimní vzduch, slavnostní nálada a 

koruna k tomu. Se Třemi králi společně můžete 

zaklepat na dobro v nás i ve vaší obci. 

Děkujeme za podporu, přejeme vám klidné 

vánoční svátky a radostný rok 2023.  

                                 

                                  Oblastní charita Polička  
 

 
Tříkrálová sbírka v Hartmanicích se uskuteční 6. ledna 2023 v odpoledních 

hodinách. 
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Kalendář událostí  

 

Silvestrovský pochod a Silvestrovské menu v Hospůdce Na návsi 

 

 Silvestrovský pochod bude! Asi vás 

nepřekvapí, že přesnou trasu našeho 

každoročního pochodu ještě nemáme. Až 

počasí rozhodne, kterým směrem se letos 

vypravíme. Už teď se ale můžete těšit na 

drobné občerstvení po trase a výborný oběd 

v místní hospůdce. Stejně jako loni je nutné 

jídlo objednat předem nejpozději do 27.12. 

2022!  

   Polní kuchyně na Silvestrovském 

pochodu: Frankfurtská polévka     39 Kč 

 

Oběd v hospůdce od 13:00:   

Smaž. vepř. řízek, bramborový salát    119 Kč 

Pečené kuřecí stehno, brambor       119 Kč 

Vepř. pečeně, zelí, houskový knedlík    124 Kč 

 

   Vybrané jídlo je nutné objednat do 

27.12.2022 buď přímo v hospodě, nebo 

formou sms zprávy ve tvaru: Jméno, "oběd“, 

číslo jídla, počet porcí. Př. Novak, obed c.3, 

3x na číslo 608 463 364. Jídlo si může objednat 

každý, ne jenom účastník pochodu. 

 

Z dění v obci … 

Lampionový průvod a Světýlková slavnost

   V podvečer před státním svátkem 

17. listopadu se ve spolupráci se školkou 

uskutečnila Světýlková slavnost 

s Lampionovým průvodem. 

   Nejprve si zájemci vytvořili v rámci dílen 

lampion nebo koníka na tyčce, a pak jsme se 

společně s dalšími vydali na průvod 

doprovázený zpíváním a hrou na flétnu. 

„Lampioňáku“ se zúčastnilo 58 malých, ale i 

velkých nadšenců! Děkujeme učitelskému 

sboru ze školky a všem, kteří si tvořivé 

odpoledne i procházku užili! 

17.12.   16:30  

18:00 

Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

18.12.   15:00  

18:00 

Vánoční koncert ZUŠ Bystré KD Hartmanice 

25.12.   21:00 Štěpánská zábava KD Hartmanice 

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

31.12.     9:30 Silvestrovský pochod náves, viz. níže 

31.12.      Silvestrovské promítání náves                                                                        

Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

14.1.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

14.1.      18:00 Výroční valná hromada SDH Hospůdka Na návsi 

28.1.      15:00 „Jak si doma uvařit kafe“ Povídání s ukázkami správné přípravy a 

ochutnávkou kávy s odborníkem Ondřejem 

Kaňkou. Bližší informace uveřejníme před 

konáním akce. 

28.1.      16:30    Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

11.2.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

11.2.      20:00 Obecní ples Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

18.2.    Dětský karneval Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

25.2.      16.30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

11.3.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

25.3.      16:30 Mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého 

březen Ukliďme Česko Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 

1.4.     Velikonoční tvoření Bližší informace uveřejníme před konáním akce. 
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Zase spolu u stromečku

     První adventní neděle letos vyšla na 

27. listopad, a tak jsme se v její předvečer 

sešli na návsi, abychom opět všichni společně 

mohli být přítomni rozsvícení vánočního 

stromu. Tato akce byla po dva roky zakázána 

v důsledku virové nákazy, letos se ale vše 

mohlo zrealizovat, tak jak jsme byli zvyklí. A 

že lidé o tuto tradici mají zájem, bylo 

evidentní z velkého počtu přítomných.  

   

   Hasičská klubovna poskytla zázemí pro 

dílničky, kde se výrobou vánočních dekorací 

zabavili jak děti, tak i dospělí, prostory 

hasičské zbrojnice provoněl punč a svařák, na 

tácech byly první ochutnávky vánočního  

 

cukroví a nechyběl ani dětský punč, který potěšil 

nejen děti, ale i řidiče. K tradici při této akci 

patří i opékání špekáčků a příjemnou atmosféru 

svátků navodila vánoční výzdoba.   

   Avšak nejdůležitější částí večera byl kulturní 

program venku u stromu. Než se stromek 

rozsvítil, pobavilo všechny kouzelné vystoupení 

dětí z Hartmanic, kteří se pilně na vystoupení 

připravovali dva měsíce předem. Nazkoušeli 

program, který p. Bouše napsal přímo pro ně, 

doplněný písničkami s hudebním doprovodem 

Jaroslavy Filipové a Kateřiny Serafinové. Vánoční 

pohádka v podání dětí vykouzlila úsměvy na 

tvářích všech přítomných. 

   O další příjemný zážitek se pak postarali žáci 

ze ZUŠ Bystré, kteří u rozsvíceného stromu hráli 

na dechové nástroje. Jejich hudba pohladila po 

duši každého, kdo si je poslechl. 

   Snad chyběl jenom sníh, který by dokreslil 

kouzlo přicházejícího vánočního času, ale i tak 

lidé přicházeli i odcházeli s úsměvem a dobrou 

náladou.

  Ze školky … .

Pozdravy ze školky 

   Od posledních zpráv z naší školky už 

uplynula nějaká doba, zajímá-li vás, co 

nového se událo, čtěte rychle dál. 

   V době podzimních plískanic se naše školka 

zapojila do projektu Blue-Bot, jehož cílem je 

přiblížit programování robotických hraček 

dětem již v předškolním věku.  Při práci 

s roboty je podporováno algoritmické 

myšlení. „Algoritmus je přesný postup, 

jakým je možné daný úkol vyřešit. Jedná se 

o určité příkazy, které vedou k řešení 

problému.“ V našem případě to bylo 

zaměřeno na rozvoj pravolevé orientace. 

Děti byly nadšené, programovaly o sto šest, i 

přesto, že někdy program nevyšel podle 

představ a došlo ke srážce robotů.  

   Ze světa digitálních technologií jsme se 

přesunuli do lesa, a to prostřednictvím 

projektového dne. Téma si notovalo 

s prostředím, jednalo se totiž o dřevo. Do 

školky za námi přijela paní z „Půdy“ (Půda - 

učebna pro vzdělávání potřebné pro 21. 

století v poličské knihovně). Děti se 

seznámily s tím, co se všechno dá se dřevem 

dělat. Vyřezávaly lodičky, zkoumaly 

strukturu materiálu pod binokulární lupou, na 

dřevo i hrály, poznávaly druhy stromů nebo 

malovaly frotáže. 

  Pomalu začínaly z dálky vonět Vánoce, 

světla bylo čím dál méně, a tak jsme byli 

rádi, že nám pošmourné dny prozářila 

Světýlková slavnost a svátek svatého 

Martina. Vyrobili jsme si krásné lampiónky a 

společně s písničkou volali svatého Martina, 

aby poslal první sněhovou vločku.  
                                      pokračování na str.5 
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Nenachumelilo, ba ani Martin na bílém koni 

nepřijel, ale nám to úsměv z tvářiček 

nevzalo.  

   Těšení se na Vánoce je někdy dlouhé, a tak 

jsme si čas ukrátili návštěvou interaktivní 

výstavy s názvem „Rybník … místo, kde to 

žije!“.  

   Tiše jsme se ponořili pod hladinu a zjistili, 

kdo všechno na takovém tajuplném místě 

žije. Hned na to jsme se však zase vynořili a 

zkoumali, co se děje nad hladinou. Buďte si 

jisti, že v takovém „obyčejném“ rybníce se 

dějí opravdu neobyčejné věci.  

   Čas adventní jsme otevřeli adventní 

světelnou spirálou, anděl nám pomohl 

rozsvítit světélko v našich srdcích, abychom 

byli světlem pro své blízké a přinášeli jim 

radost. 

   Aby nám to těšení na Ježíška ještě lépe 

utíkalo, dostali jsme pozvání na zámek 

Potštejn. Nebyla to jen tak obyčejná 

návštěva zámku. Museli jsme ujít dalekou 

cestu z potštejnského zámku až do dalekého 

Betléma, abychom na vlastní oči uviděli, kde 

se narodil Ježíšek.  Doprovod nám dělal 

anděl Ariel a malinká holčička Barunka. 

Zážitek to byl nádherný. 

   Ani Mikuláš s čertem a andělem na naši 

školku nezapomněli. Přišli. Přinesli trochu toho 

strašení, ale i velkou dávku lásky a klidu. A 

poté, co jsme jim zazpívali, nás obdarovali 

drobnými dárky a ujistili nás, že už se 

v nebíčku opravdu všechno na Vánoce chystá. 

   Napekli jsme perníčky, ve školce pořádně 

uklidili a teď čekáme. Myslíte, že Ježíšek letos 

opravdu přijde? Nechme se překvapit. Přejeme 

krásné a požehnané Vánoce a těšíme se 

v novém roce. 

                                 kolektiv MŠ Hartmanice

 

Z hasičské zbrojnice … 

 

Mladí hasiči v roce 2022 

   V rámci Okresní ligy mládeže jsme se 

zúčastnili tří závodů, a to závodu v Poličce 

(mladší 4. místo, starší 7. místo), v Sádku 

(mladší 5. místo, starší 8. místo) a 

v Kamenci (mladší 4. místo, starší 2. místo). 

Družstvo mladších hasičů neúspěšně 

atakovalo umístění na stupních vítězů, 

dvakrát z toho byla medaile bramborová, 

nicméně ve všech závodech předvedlo 

podařené a vyrovnané výkony a v konkurenci 

zhruba dvaceti týmů mladších žáků se 

rozhodně neztratilo. 

   „Staršáci“ se rozjížděli pomaleji a nejlepší 

výkon si nechali až na závody v Kamenci, 

kde díky krásnému útoku obsadili druhé 

místo. Jejich nejlepší čas byl až dosud 

16,80 s, v Kamenci se jim povedlo útok 

vylepšit až na čas 15,24 s! „Hasičina“ ale 

není jen o vodě a o štafetách, a tak jsme 

o prázdninách s družstvem starších vyrazili 

do Víru na skály a společně zdolali všechny 

tři tamní Via Ferraty. Via Ferrata je skalní 

cesta, kde je natažené ocelové lano, 

pokračování na str.6 
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na kterém je lezec jištěn pomocí lezeckých 

sedáků a tlumičů pádu. Výška je to ale slušná, což 

můžete vidět i z přiložené fotografie, kde je 

možné zahlédnout naše hasičské auto 

zaparkované dole. 

   Nutno říci, že starší hasiči závratí z výšek netrpí 

a výzvu zvládli s bravurou. Děkujeme panu Petru 

Filipovi staršímu i mladšímu (Hartmanice 99) za 

instruktorské vedení. A aby to mladším nebylo 

líto, je v plánu vzít je do Poličky na horolezeckou 

stěnu. Jištěn tam již bude každý individuálně 

lezeckým lanem, na jehož druhém konci bude 

instruktor.  

   Posledním závodem sezony byl tradičně Závod 

požárnické všestrannosti, který se konal 22.10. 

2022 v Bezděčí u Trnávky. Tyto tzv. „podzimky“ 

jsou vlastně přespolním během, v rámci kterého 

na pěti stanovištích závodníci plní úkoly jako je 

střelba ze vzduchovky, lezení na laně, první 

pomoc, poznávání topografických značek ad. 

Panovalo opravdu podzimní počasí, takže po 

doběhu všech čtyř pětičlenných hlídek byli 

závodníci zablácení a promoklí až na kost. Jestliže 

při závodech ligy mládeže družstvo mladších 

neúspěšně atakovalo stupně vítězů, tak tady si 

náladu spravilo. Hlídka č. 1 obsadila osmé místo a 

hlídka č. 2 kategorii mladších vyhrála! A radosti 

bylo nakonec ještě více, protože kategorii starších 

jsme s více jak šesti minutovým náskokem vyhráli 

také, konkrétně hlídka č.1! Druhá hlídka skončila 

v konkurenci 28 hlídek na krásném 12. místě.  

   Závodníkům za jejich celoroční úsilí a poctivou 

přípravu děkujeme a těšíme se na další rok! 

Za SDH Hartmanice Jaroslav Valach

 

  Myslivci …   Přehled činnosti mysliveckého spolku Trpín-Hartmanice za rok 2022 
   S přicházejícím koncem roku mi dovolte 

ohlédnout se v čase a připomenout organizované 

akce a činnosti mysliveckého spolku, které se 

během letošního roku konaly. 

   V březnu, tedy ještě před začátkem 

mysliveckého roku (tj. 1. dubna), proběhla 

výroční schůze. Zde se probraly všechny 

plánované akce mysliveckého spolku, brigády pro 

Agro Vysočina Bystré (sběr kamení z polí) a 

plánovaný odstřel zvěře. 

   V plánu na letošní myslivecký rok (tj. od 1.4. 

2022 do 31.3.2023) bylo odlovit 11 srnců a 18 

kusů holé (tedy samic a mláďat), 5 kusů daňků s 

parohy a 14 samic a mláďat. Počet divokých 

prasat není stanoven, jedná se o odlov na základě 

výjimky ze zákona. Do této doby bylo odloveno 11 

srnců a 9 kusů holé, 5 daňků s parohy a 6 samic 

nebo mláďat. Divokých prasat bylo střeleno zatím 

22. Zajíci a bažanti se v honitbě mysliveckého 

spolku Trpín-Hartmanice kvůli nízkému stavu 

neloví.  

   V červnu bylo příjemnou náhradou za 

neuskutečněný únorový ples myslivecké posezení. 

To bylo v duchu zvěřinových specialit, myslivecké 

tomboly a bohatého programu s ukázkami práce 

dravců využívaných pro myslivost, ukázkami 

výcviku loveckých psů a ve večerních hodinách 

zábavy s kapelou MOR–GEN. Následovala 

červencová Majdalenková zábava, kde bylo možné 

ochutnat speciality z myslivecké kuchyně, stejně 

jako na zářijové pouti v Trpíně. 

   S podzimem pak přišly na řadu brigády na 

pytlování obilí u Agro Vysočina Bystré. Toto obilí 

bude využito v zimním období pro lesní zvěř do 

krmelců. 

   V říjnu proběhly jako příprava na podzimní a 

zimní naháňky (hon na černou zvěř – prasata) 

každoroční cvičné střelby.  

   

   Blížící se konec kalendářního roku a konec 

mysliveckého roku bývá u mysliveckých spolků 

spojován s vyvrcholením sezóny v podobě 

organizací tradičních honů. Náš spolek má za 

sebou v tuto chvíli první úspěšnou naháňku, která 

proběhla 12.11. a kde bylo střeleno 14 prasat.  
Další plánované naháňky jsou Štěpánská (26.12.) 

a silvestrovská (31.12.). Úlovky z naháněk budou 

využity pro spotřebu lovců a také pro kuchyni a 

tombolu na mysliveckém plese 4.2. 2023. 

   Přejme tedy myslivcům, aby vyvrcholení jejich 

lovecké sezony bylo minimálně stejně úspěšné, 

jako první listopadová naháňka. 

 

  Za MS Trpín-Hartmanice MVDr. Jarmila Burešová 
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