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Vážení spoluobčané,
na prahu jara 2009 a v čase přicházejících velikonočních svátků mi
dovolte sdělit pár informací o připravovaných akcích v tomto roce.
Na centrální kanalizaci se již pracuje a na konci roku, max. na začátku
roku 2010 bude dokončena projektová dokumentace pro územní řízení.
Následně bude navazovat vypracování projektové dokumentace pro
realizaci. Když všechno půjde hladce, tak s výstavbou by se mohlo začít v
roce 2011 - 2012. Nově připravovaný záměr je výstavba sportoviště s
umělým povrchem pro míčové hry a vypracování projektové dokumentace
pro II. etapu výstavby chodníků. Sportoviště by se mělo realizovat v roce
2010 na louce vedle kabin u hřiště a jeho součástí by byla i oprava kabin,
včetně instalace ochranných sítí za brankami. Dotace na tuto výstavbu by
byla 92,5 % z celkových nákladů. S výstavbou chodníků se počítá také s
rokem 2010 a jednalo by se o prodloužení stávajícího chodníku u DPS
dále k uličce za panem Z. Hrnečkem a na druhou stranu od SEZETU k
mostku za současnou hasičárnou ( bývalá cesta k ÚSP ). Je také
plánovaná oprava střechy na budově ZŠ. Zde je předpokládaná investice
1.500.000,-Kč. Na tuto opravu je zažádáno o dotaci u Královéhradeckého
kraje, která je podmínkou opravy a v březnu se dovíme, jak jsme s žádostí
dopadli. Nemalá investice bude i výměna oken v č.p. 223 a 224. Okna
jsou ve velice špatném stavu, ale nejenom okna, i střecha je poničená,
navíc je v domech plíseň a tu lze odstranit dle vyjádření odborníka pouze
zateplením minerální vatou. I tady se budou celkové investice pohybovat
u obou domů cca. 6.000.000,-Kč. Bohužel v letošním roce byly ukončeny
některé dotace pro obytné domy. Přesto budeme dál zjišťovat další
možnosti finančního pokrytí pro tuto rekonstrukci.V nejhorším případě by
obec musela tuto rozsáhlou opravu hradit ze svých zdrojů. V letošním
roce se měli u obou domů měnit okna, avšak k finanční náročnosti se
zřejmě okna vymění pouze v jednom z nich.V Horním Žďáru se má
vybudovat dětské hřiště, počítá se i s opravou požární nádrže a dále
opravy některých komunikací v celkových nákladech cca. 400.000,-Kč.
Na závěr mi dovolte, abych jménem zastupitelů obce a pracovníků
obecního úradu popřál všem hezké prožití velikonočních svátků.
Užijte si velikonočních zvyků. Já asi nejsem zrovna ten pravý člověk, kdo
by Vám měl říkat, že správná žena pěkně koledníkům zatopí, respektive
jen tak se nedá. . Ale Vám přeji , ženy a dívky, rychlé nohy, a kdyby něco,
tak mít vždy nějaké to vykoupení se při sobě.
A co přeji mužným protějškům? Aby nezapomněli, že velikonoce nejsou
jen obdobím, kdy si mohou beztrestně zařádit na celoročně "štěbetavých,
haštěřivých a zlobivých" ženách, ale že jaro je také obdobím
namlouvacím a láskyplným.
Petr Červený

Pálení trávy
Bývá již pravidlem, že v prvním čísle Hajnického občasníku
upozorňujeme občany o zvýšenou pozornost při pálení suché trávy.
Děje se tak každoročně a taky se každoročně najde někdo, kdo trávu
vypaluje plošně. Upozorňujeme proto občany na zákaz plošného
vypalování. Suchá tráva se může pod kontrolou pálit pouze lokálně (na
hromádkách ) a tak, aby nedošlo k rozšíření ohně. Měli bychom být k sobě
taky trochu ohleduplní a nepálit trávu, když vítr vane k sousedům do
oken. Při troše dobré vůle jde i toto zajistit.
Pálení čarodějnic
I letos zveme občany na již tradiční pálení čarodějnic, které se bude konat
poslední dubnový den, tj. 30.4.2009 na hřišti. Součástí pálení bude i
lampionový průvod a ohňostroj s reprodukovanou hudbou. Odchod
průvodu bude jako vždy ve 20.00 hod. od budovy základní školy.
Lampiony s sebou.
Tak trochu z černé kroniky
Poslední dobou se v naší obci dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát.
Mám na mysli rozum normálně smýšlejících občanů. Bohužel to neplatí u
hrstky mladých …náctiletých hochů a možná i slečen, kteří mají, zřejmě
potřebu pořád v obci něco vylepšovat, něco předělávat k obrazu svému a
nutno “podotknout” že zcela zdarma bez nároku na honorář. Prostě
hotová idylka. A tak se stane, že v jarních měsících truhlíky s květinami,
které jsou umístěny na čekárnách u autobusových zastávek, skončí v
potoce, kontejner na plasty zase u sklepních dveří domu s pečovatelskou
službou. Některé vysázené keře (rododendrony) zmizely úplně, některé
byly rozšlapány nebo alespoň přejety jednostopým motorovým vozidlem,
které při troše fantazie velice vzdáleně připomíná Jawu Mustang.
A nebo, u některých odpadkových košů jsou papírové sáčky pro potřeby
psů. Někdy tam vydrží delší dobu a pejskaři toho využijí, někdy je však
druhý den celý svazek v potoce. Možná je tam někdo hází z lásky k
divokým kachnám, ale ruku na srdce, kačky si po sobě těžko uklidí.
Nevěřím ani tomu, že se jedná o experiment s rozmočením papíru ve vodě.
To už ale všichni známe, že se tak stane.
V průběhu léta, a to by jeden nevěřil ještě samovolně a dobrovolně,
některý kontejner na plasty nebo papír opustí svoje stanoviště a zajede se
zcela nezištně podívat o pár metrů dál. Na druhou stranu, komu z nás by
se líbilo celý život stát na jednom místě a pozorovat, jak mě lidi ládujou
věcma, které nemám rád a který jsou někdy i odporný ? Brrrrr!

A přijde zima a kontejner se sám od
sebe, celý zmrzlý na kost, zapálí,
aby se ohřál. Co na tom že musí
přijet hasiči a policie, vždyť od toho
tam jsou. Naposledy se tak stalo
před obecním úradem a vznikla tak
škoda za téměř 8.500,-Kč. Ale to
nevadí, postavíme tam nový, jen
aby dlouho nemrzlo. A co teprve
lavičky, někdy se zdá, že si hrají s
občany na schovávanou. Někdo se jde na lavičku posadit a odpočinout,
lavička nikde. Rozmrzele odchází a hle lavička je o kus dál. Druhý den
chce na to samé místo na chvilku odložit tašku s nákupem a jaké je
překvapení, že je lavička zase o kus dál. V tom lepším případě je s pomocí
pracovníků obecního úradu zase na původním místě. Možná se jedná o
novou službu občanům a lavičky budou za občany docházet na zahrádky,
nebo je budou sledovat při nákupech, procházkách a nabídnou své služby
vždy, když to bude potřeba. A aby toho nebylo málo, tak je ještě poničená
lavička u mateřské školy a poničený držák na sáčky pro pejsky u
odpadkového koše u nástěnek v blízkosti zdravotního střediska.
Co k tomu dodat. Možná to vypadá nevinně, ale opak je pravdou a je
škoda, že si někdo neváží práce ostatních občanů, nebo si neváží věcí,
které občanům slouží, nebo alespoň zlepšují vzhled obce. Na závěr bych
chtěl ještě dodat, že některé výše uvedené záležitosti má v šetrení
POLICIE ČR, a lze jen doufat, že se vyplní přísloví “tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“.

Kulturní a sportovní akce v roce 2009
V letošním roce se opět uskuteční některé kulturní a sportovní akce na
kurtech před mateřskou školou. První akcí, kterou pořádá ÚSP Hajnice,
bude vystoupení skupiny Rangers dne 23.5.2009. Dne 20.6.2009 se opět
na tzv. ranči pod lesem uskuteční historická bitva, kterou pořádá skupina
historického šermu ze Dvora Králové n/L Truvéři. Opět se budeme moci
vrátit v čase o 500 let zpátky a alespoň trochu se vžít do tehdejší doby.
Dále bude 11.7. 2009 uskutečněn druhý ročník Hajnického potlachu. V
jednání je také vystoupení členů klubu vojenské historie z Trutnova s
ukázkou z pruskorakouské války r. 1866.
Dne 22. 8. 2009 se na kurtech opět uskuteční již oblíbený turnaj v
nohejbale
a o týden později 27.8.2009 se můžeme těšit na vystoupení hudební
skupiny ARGEMA.

Poplatek ze psů a poplatek za odvoz odpadů
Upozorňujeme občany, že jako každoročně nebudou do doby ukončení
splatnosti zasílány složenky na úhradu poplatku ze psů. Složenka bude
zaslána po datu splatnosti jen těm, kteří poplatek neuhradí do 30.6.2009
v hotovosti. Totéž platí i pro poplatky za odvoz odpadů. Ještě
připomínáme výňatek z vyhlášky o místních poplatcích, kdy při pořízení
psa se pes přihlašuje ihned a poplatek se platí od 3 měsíců věku psa.
Po době splatnosti ( 30.6. ) však obec může naúčtovat až trojnásobek
částky.
Volné prostory v č.p. 119 ( bývalá pražírna )
Plánované prostory pro umístění lékárny v č.p. 119 jsou prozatím
neobsazené. Bohužel. V minulých dnech však proběhlo jednání se zástupci
České pošty s.p. a došlo k předběžné dohodě, že si tyto prostory pro
potřebu hajnické pošty pronajmou. V současné době čekáme na písemné
schválení tohoto pronájmu od jeho vedení.
Poděkování
I přes vrtochy letošní zimy se podařilo alespoň na několik dní připravit na
kurtech ledové plochy pro naší mládež a taky dospěláky. Obě plochy byly
poměrně značně využívány jak ve dne, tak ve večerních hodinách a je
jenom dobře, že se především děti mohly odtrhnout od počítačů a trochu
potýrat svoje tělo pohybem na bruslích. Děkuji proto touto cestou všem,
kteří se na přípravě ledových ploch podíleli.
Rozmístění kontejnerů pro svoz objemného domovního odpadu
Ve čtvrtek 30.4. 2009 budou kontejnery pro svoz objemného domovního
odpadu rozmístěny v osadách Nesytá, Mravenčí domky, Stará Hajnice,
Výšinka, Dubový Dvůr a Horní Žďár.
V obci Hajnice budou kontejnery rozmístěny o týden později, tj. 7.5.2009
v těchto místech: Křižovatka p. Lamer - p. Krist, p. Petr Truhlář, obecní
úrad, Děvín, prodejna potravin p. Loosové, Dům s pečovatelskou
službou, autobusová zastávka Kyje, luka u křížku MVDr. Petr Pokorný.
Opět upozorňujeme občany, že do kontejnery jsou určeny pro objemný
domovní odpad, to je takový odpad, který se nevejde do popelnice. V
žádném případě do kontejneru nepatří dřevo, mrtvá zvířata, papír, železo,
zbytková zeleň. Tento svoz slouží pro občany. Firmy a soukromě

hospodařící zemědělci si odvoz a likvidaci odpadu ze své činnosti
zajišťují na vlastní náklady na základě smlouvy s obcí, nebo se svozovou
firmou.

Svoz nebezpečného odpadu
V pátek 24.4.2009 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu ( lednice,
televizory, zářivky, žárovky, autobaterie, pneumatiky od osobních
automobilů, plechovky od barev apod. Odpad bude nakládán ne těchto
místech:
Křižovatka “Za větrem”
8.15 - 8.30 hod.
Kyje u DPS
8.35 - 8.45 hod.
Parkoviště u obecního úradu
8.50 - 9.15 hod.
U Duškových
9.20 - 9.30 hod.
Autobusová zastávka u rybníka
9.35 - 9.45 hod.
Motorest Výšinka
9.50 - 10.10 hod.
Horní Žďár - křižovatka za penzionem
10.20 - 10.40 hod.
I tento svoz slouží pro občany, firmy si zajišťují likvidaci nebezpečného
odpadu na vlastní náklady.
Železný šrot
Oznamujeme občanům, že z důvodu malé výkupní ceny železného šrotu se
na jaře nebude sběr konat. O náhradní termínu sběru v letošním roce
budete včas informováni.

Sbor dobrovolných hasičů zve
Dne 16.5.2009 se na hřišti uskuteční soutěž mladých hasičů o pohár
starosty obce, předpokládaný začátek je v 9.00 hod. a 23.5.2009 se opět
na hřišti uskuteční soutěž dospělých na Memoriálu Miroslava Voženílka
ml. s plánovaným začátkem v 15.00 hod.
Bohužel se tato soutěž prolíná s koncertem skupiny Rangers, ale věřím, že
se vše organizačně vyřeší.

Činnost mladých hasičů
Kolektiv mladých hasičů SDH Hajnice v roce 2008 absolvoval již svoji
šestnáctou soutěžní sezonu. Děti jsou rozděleny do dvou družstev mladší
(6-11 let) a starší (11-15let). Začali jsme také pracovat s nejmladšími

předškoláky (do 6ti let), kteří
absolvovali některé soutěže
ve své kategorii přípravka
nebo mezi mladšími.
Mimo Okresní kolo Plamen
a domácí soutěž „O pohár
starosty obce Hajnice“jsme
se zúčastnili některých
dalších pohárových soutěží i
mimo náš Královéhradecký
kraj.
Naši zástupci také zaznamenali úspěchy v nově vzniklém seriálu soutěží
jednotlivců
„O přeborníka okresu Trutnov šedesátkování“.
V kategorii mladších dívek skončila Eliška Urbanová na 2.; Tereza
Térová na 5. místě. Mezi mladšími chlapci se umístil Jakub Veik na 2.;
Patrik Linhart na 5. Místě.V kategorii starších chlapců obsadil Ondřej
Seman 5.; Marek Téra 7. Místo. Také další naši členové se umístili
v popředí výsledkových listin. Kompletní výsledky všech soutěží a další
podrobnosti o naší činnosti si můžete prohlédnout na našich
internetových stránkách www.mhhajnice.eu, které pro nás vytvořil Karel
Řehák ml.
Tak jako každá činnost je i práce s dětmi náročná nejen na čas ale také a
to především na finanční zabezpečení. Chtěli bychom proto poděkovat
našemu SDH, obecnímu zastupitelstvu, starostovi panu Červenému, našim
sponzorům a všem dalším kteří nás podporují a pomáhají.
Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 16.května 2009 od 9.00 na hřiště
Spartak Hajnice, kde se uskuteční již 16.ročník soutěže ml. hasičů „O
pohár starosty obce Hajnice“. V sobotu 23.května od 15.00 také
proběhne 16.ročník soutěže dospělých v požárním útoku „Memoriál
Miroslava Voženílka ml“.
V závěru loňského roku došlo ke změně starosty Sboru dobrovolných
hasičů v Hajnici.
Svojí dlouholetou a obětavou práci starosty SDH Hajnice ukončil
bratr Miroslav Voženílek st., který však nadále zůstává řádným členem
sboru. Všichni členové SDH děkují bratrovi Voženílkovi za jeho obětavou
práci a přejí do dalších let hodně zdraví a úspěchů.
Do funkce starostky byla na prosincové Výroční valné hromadě sboru
zvolena sestra Andrea Žáková. Nově zvolené starostce přejeme v její
práci hodně úspěchů .
Jaroslav Borůvka

Přehled zápasů SK Spartak Hajnice jaro 2009
12.4.2009
18.4.2009
26.4.2009
3.5.2009
10.5.2009
17.5.2009
24.5.2009
31.5.2009
7.6.2009
14.6.2009
20.6.2009

Neděle
Sobota
Neděle
Nedělě
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

Hajnice
- Libotov
Chotěvice
- Hajnice
Hajnice
- Kuks
Lampertice - Hajnice
Hajnice
- Podhůří “B”
V. Úpa
- Hajnice
Hajnice
- Chvaleč
Bernartice - Hajnice
Hajnice
- Borovnice
Hajnice
- Hostinné “B”
Prosečné
- Hajnice

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

Zápas s Velkou Úpou se hraje na hřišti ve Starých Bukách !!!!!!!!!!!

Humanitární sbírka – Občanské sdružení Diakonie Broumov
V březnu 2009 probíhá na Obecním úřadě v Hajnici humanitární sbírka
letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látek, domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleniček – vše jen funkční,
dále peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek. Do sbírky
můžete přinést i knihy. Do sbírky nedávejte obnošené boty, svetry,
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky ( ty se transportem znehodnotí). Věci noste zabalené do
igelitových pytlů či krabic.
Diakonie Broumov děkuje za vaši pomoc
Něco málo ze statistiky evidence obyvatel
K 31. 12. 2008 byl celkový počet obyvatel naší obce 937, z toho 484 mužů
a 453 žen. V průběhu loňského roku se narodilo 13 dětí, 11 občanů
zemřelo, 21 se přistěhovalo a 13 osob se odstěhovalo.
ÚSP Hajnice – Barevné domky
Vážení spoluobyvatelé Hajnice,
rádi bychom Vás pozvali na několik kulturních, či chcete-li společenských akcí,
které jsme pro Vás, Vaše děti a blízké připravili. Některé se budou odehrávat ve
venkovním areálu obce Hajnice, jiné v areálu ústavu, který mimo jiné od
1.4.2009 ponese nový název BAREVNÉ DOMKY HAJNICE.

Co je důvodem a zároveň cílem těchto akcí ? Nejen se pobavit, ale zkusit najít
vzájemnou cestu mezi Barevnými domky a obyvateli Hajnice tam kde se to
prozatím nedaří a zpevnit už cestu existující, tam, kde jsme ji již společnými
silami postavili.
Některé akce plánujeme jako ziskové, a z jejich výtěžku budou zase dotovány
akce neziskové. Pokud se na konci roku ukáže, že naše celoroční snažení přineslo
i zisk, bude použit na nákup dalšího vybavení pro pořádání obdobných či nových
akcí v roce dalším.
V současné době máme již k dispozici velký venkovní party stan o velikosti
6*12m, venkovní nábytek pro cca 60 míst a podobně. Toto vybavení je možné
Vám i zapůjčit formou pronájmu. Nabídku včetně cen najdete na našich
stránkách www.barevnedomky.cz v odkazu Další služby na levé straně.
Zpátky k naším akcím a více na www.barevnedomky.cz v odkazu Zveme vás
nebo Aktuality

OCENĚNÍ MOSTY 2008 I PRO ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE HAJNICE – BAREVNÉ DOMKY

Trutnov – Ústav sociální péče Hajnice
– barevné domky
si z únorového
předávání prestižních cen MOSTY
2008 odnesl jednu ze čtyř udílených

cen v kategorii mimořádná aktivita nebo čin ve prospěch
handicapovaných. Do nominace přitom mířilo 73 různých projektů
zaměřených na pomoc postiženým lidem.
V polovině února se v Karlových Varech již pošesté rozdávaly prestižní ceny
za aktivity zlepšující život lidí s postižením. Za rok 2008 usilovalo o toto
ocenění Národní rady osob se zdravotním postižením celkem 73 projektů. Za
účasti osobností Michala Kocába nebo prezidentovy manželky Livie Klausové,
která převzala záštitu letošního předávání cen, byly oceněny vítězné projekty
ve čtyřech kategoriích; 1. projekty a aktivity institucí veřejné správy, 2. nestátní
subjekty, 3. osobnost hnutí osob se zdravotním postižením a 4. mimořádná
aktivita nebo čin ve prospěch handicapovaných.
Ocenění z posledně zmíněné kategorie si odnesl Ústav sociální péče Hajnicebarevné domky, konkrétně za částečné navrácení způsobilosti k právním
úkonům uživatelů ústavu Hajnice - barevné domky. „Cena pro náš ústav hodně
znamená. Kromě faktu, že je to uznání naší dlouholeté práce nám to také dává
motivační impuls do dalších projektů. Ne, že by to přímo ovlivnilo naše úsilí,
ale pracuje se nám lépe, když víme, že i ostatní si všímají a že ta práce se ubírá
správným směrem,“ reagovala na ocenění ředitelka ústavu Lenka Alešová.
Právě čtvrtá kategorie patřila s 27 projekty k nejvíce obsazeným. Do užšího
výběru postupovalo v každé kategorii pět projektů, z nichž počátkem února
vybrala Hodnotitelská komise vítěze.
V první kategorii pak ocenila město Otrokovice za komplex opatření ve
prospěch zdravotně postižených, druhou cenu si vysloužilo sdružení Hendaver
za Mental Power Prague Film Festival, zaměřený na vytváření podmínek pro
seberealizaci lidí s postižením. Za dlouholeté vedení Centra pro zdravotně
postižené Daneta byla ve třetí kategorii oceněna Věra Kosinová z Pardubic.

Kdy byla elektrifikovaná naše obec ?
Dnes pro nás zcela běžná věc - stisknout vypínač a máme světlo. Nebylo
tomu ale odjakživa. Po staletí lidé neměli možnost užívat dobrodiní
elektřiny, někdy to tedy muselo mít začátek. Čtěme, co o tom zapsali
poslední německý farář Josef Schreier a kronikář Karel Kuhn.
Už před I. světovou válkou byly snahy představitelů obce o zavedení
elektřiny do Brusnice a Kyje. Probíhalo jednání mezi obcí a
Východočeskou elektrárnou v Poříčí u Trutnova. Tehdy to ale nevedlo k
cíli. Mezitím se odehrála I. světová válka ( 1914 - 1918 ) a až po jejím
skončení a vzniku Československé republiky se po veliké snaze podařilo v
roce 1924 zdejšímu starostovi - členu křesťansko - sociální strany, jak s
potěšením konstatuje farář Schreier - ve spolupráci s ostatními
přifařenými obcemi z okolí dojednat s Východočeskou elektrárnou v
Poříčí zavedení elektrického proudu. Nejprve se v březnu 1925 začaly
provádět vnitřní instalace v soukromých domech a ostatních objektech v

obci. V dubnu pak se začaly stavět dřevěné sloupy venkovního rozvodu.
Koncem června 1925 byl do místního kostela pod dohledem okresního
úradu pro ochranu památek zaveden také elektrický proud. Úrad dbal o
to, aby instalace byla vedena nenápadně a nerušila interiér kostela.
Náklady elektrifikace kostela byly hrazeny ze sbírky věřících. Patronátní
úrad v Náchodě nesouhlasil s elektrifikací kostela, proto ani finančně
nepřispěl na tento účel. Dne 3. září 1925 po dokončení veřejné sítě se
poprvé rozsvítily žárovky elektrického světla v Brusnici a v následujících
dnech také v Kyji, na Výšince, ve Střítěži, ve Studenci, v Novém Rokytníku
a částečně v Nesyté. V zahradě Franze Fiedlera ( H.L.F. ) byla postavena
budova transformátoru ( zrušena v 60. letech minulého století ). Celé dílo
bylo pak předáno Zemské východočeské elektrárně v Poříčí. Náklady na
jednu rozsvícenou lampu byly následující: 140,-Kč - stavební příspěvek
na výstavbu sítě zaplatil každý odběratel proudu, 60,-Kč - příspěvek obce
každému odběrateli, 40,-Kč příspěvek elektrárny každému odběrateli a
150,-Kč - náklady na instalaci rozvodu v domě každého odběratele.
Vychází náklady 300,- až 400,-Kč na každou rozsvícenou žárovku. Na faře
bylo instalováno 8 lamp a 2 zásuvky. Náklady nesl děkan Petrus Slavík a
ve své obývací místnosti na faře farář Josef Schreier - oba ze svého.
Farář si jako první v obci nechal zavést elektrický zvonek. Lidé používali
elektřinu zpočátku pouze ke svícení. Jistě ani netušili, k čemu všemu ji lze
využít. Postupně ovšem její využití dosáhlo daleko širšího měřítka. Už v
roce 1926 instalovala místní textilka první 2 elektromotory k pohonu
textilních stavů. V roce 1927 si zdejší řezníci Anton Ott a Alfons Patzak
nechali namontovat elektrická mrazící zařízení a elektrické mlecí stroje
na maso. Zemědělci přestávali používat k pohonu strojů tzv. žentoury, což
byly stroje, které měnily potahovou sílu zvířat na otáčivý pohyb hřídele k
pohonu nejrůznějších strojů. Také se postupně vyřazovaly benzinové
motory, které byly úspešnými předchůdci ještě lepších el. motorů.
Je s podivem, že někdejší občané tehdy byly proti zavedení elektřiny a
nenechali si ji zavést. Měli obavy z toho, že v tehdejší poválečné době,
kdy byl nedostatek kvalitních materiálů, bude zavedení proudu jen na
obtíž. Tehdejší kronikář sděluje, že elektrické dráty byly v té době železné
a vzpomíná na předválečné časy, kdy se používaly dráty měděné. Dne 26.
ledna 1928 zaplatily obce Brusnice a Kyje poslední dlužnou splátku
Východočeské elektrické společnosti v Poříčí u Trutnova.
Obec Horní Žďár byla elektrifikována v roce 1947, osada Nesytá v roce
2005 a osada Olimberk až v roce 2007.
Podle záznamů Josefa Schreiera a Karla Kuhna připravil pro Hajnický
občasník Vilém Urban st. - kronikář obce.

Od 1. Března 2009 je možné na Obecním úřadě v Hajnici využít služeb
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý
člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v
centrálních registrech. Na pracovišti Czech POINT lze žádat o ověřené
výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z
rejstříku trestů, lze zhotovit i výpis z bodového hodnocení řidiče.

