2Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám další číslo Hajnického občasníku, a tak mi dovolte, abych Vás
seznámil s některými akcemi, které se v letošním roce podařilo realizovat.
Podařilo se s pomocí dotace od Královéhradeckého kraje uskutečnit rekonstrukci
chodníku a plotu mezi obecním úřadem a jídelnou H.L.F. s.r.o. Věřím, že tato
rekonstrukce přispěje k větší bezpečnosti jak pro chodce, tak pro řidiče, ale v
neposlední řadě I ke zlepšení vzhledu obce.
Byla položena nová krytina na roubené chalupě č.p. 6 ( Otmarovi ) také s pomocí
dotace od Ministerstva kultury České republiky. U obnovy této budovy bych se chtěl
zmínit o tom, že ač se zdá že oprava trvá dlouho, tak na druhou stranu získáváme
poměrně dost dotací jak od MKČR tak i od Královéhradeckého kraje. V celkových
nákladech na opravu se obec ze svých zdrojů podílí méně než 50% vynaložených
finančních prostředků. Do této chvíle je kompletně opravena střecha objektu, včetně
tzv. věšadla, které je umístěno na půdě a slouží k zabezpečení stropu proti
případnému prohnut. Jsou vybudovány nové podlahy včetně odvětrání a
protiradonové izolace.
I letošním roce se na přestavbu haly MTZ na novou hasičskou zbrojnici
proinvestovalo 730.000 Kč, a tak jsme se opět o krůček přiblížili k jejímu dokončení.
Z menších akcí se podařilo alespoň trochu opravit některé komunikace, došlo k
výměně několika odpadkových košů a u některých i s držáky na sáčky pro psí
exkrementy. Před základní školou, u dětského hřiště a u autobusové zastávky u DPS
bylo vysázeno celkem 11 ks stromů. Jedná se červenolisté a zelenobílolisté brunusy.
Tak to byl výčet těch nejpodstatnějších realizovaných akcí v letošním roce a závěrem
mi dovolte, abych všem popřál pokojné a alespoň trochu bílé vánoční svátky, a do
nového roku všem hodně štestí, spokojenosti, hodně úspěchů v pracovním i osobním
životě, ale především pevné zdraví, neboť to jediné nám může zaručít splnění i
ostatních přání.
Petr Červený - starosta

Lékárna
Při rekonstrukci objektu č.p. 119 ( bývalá pražírna ) bylo počítáno v přízemí s
lékárnou nebo výdejnou léků. To je v podstatě to samé a hlavní rozdíl spočívá mimo
jiné i v tom, že výdejna by mohla být otevřena třeba jen dva nebo tři dny v týdnu. Na
samém začátku bylo šest zájemců o provozování lékárny, na samém konci není ani
jeden. Oslovili jsme i Českou poštu s.p. v domnění, že by mohla mít o tyto prostory
zájem. Stávající pošta je v nepřehledném místě a zaparkovat kolo nebo kočárek je
poměrně problémové. Avšak ani tady jsme nepochodili a prostory zůstávají pořád
prázdné. Rada obce by souhlasila s přestěhováním knihovny. Než se tak stane,
žádáme touto cestou občany, kteří by měli zájem o pronájem těchto prostor, aby se
přihlásili na obecním úřadě pro bližší informace.

Staré spotřebiče
Upozorňujeme občany, že na obecním úřade je umístěn kontejner ( E-BOX ) pro
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mobilní telefony, drobné počítačové vybavení, tranzistorová rádia, vysílačky.
Do E-BOXU nepatří výbojky, baterie, žárovky a akumulátory. Pro baterie ( ploché,
tužkové, monočlánky ) je v budově obecního úradu také umístěn kontejner.

Prodej brambor
Zájemci o koupi brambor se mohou přihlásit u pana Jiřího Záruby, který je
prodává za cenu 5,-Kč za 1 kg.

Střílení petard
Opět upozorňujeme na blížící se svátek Mikuláše a Silvestra. Ruku v ruce jde s
těmito svátky i střílení petard a vypouštění všelijakých rachejtlí a jiné “munice”.
Berte prosím ohled i na naše čtyřnohé kamarády. Je pravidlem,
že na Nový rok se někomu z naší obce z důvodu střílení petard
pejsek ztratí.
Samostatnou kapitolou zůstává bezpečnost střílení v blízkosti
propanbutanových uložišť. Upozorňujeme proto všechny
ohňostrůjce aby nestříleli v blízkosti uložiště u č.p. 225 (
patnáctibytovka ) dále u č.p. 32, 33, 133, 134 ( bytovky pod
hřištěm ) a u zdravotního střediska. Není možná ke škode, když si
připomeneme, že při dodržení bezpečnosti je střílení petard
povoleno v tomto svátečním období na Mikuláše a na přelomu
Silvestra a Nového roku. A co závěrem ? No přece “ munice” v rukou dětí.
Rodiče, dohlédněte na své děti !!!!!!!

Vánoční koncert
Dne 17.12.2008 se od 18.00 hod. už tradičně uskuteční
v kostele Sv. Mikuláše vánoční koncert v podání pěveckého
sboru Záboj ze Dvora Králové n/Labem.
Letos bude přednesena Česká mše vánoční od J. J. Ryby,
Vánoční aleluja od J. Gregora a Pojďme již tam od J.L.
Hattona. Zveme všechny občany.

Označení domů
Z důvodu změny v rozvozu a donášky pošty žádáme občany, kteří nemají označenou
svou nemovitost číslem popisným, aby v co nejkratší době svůj dům číslem popisným
označili. V opačném případě by se mohlo stát, že zásilka bude vrácena zpět na poštu
do Dvora Králové n/Labem.
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Klub důchodců
Občané, důchodci - noví i ti, kdož si užíváte důchodu již delší čas. Není vám doma
dlouhá chvíle ? Nezasteskne se Vám někdy po společnosti ? Přijďte se pobavit,
zasmát, vyjít si na procházku, či vyjet na výlet. Přijďte mezi nás, rádi Vás mezi sebou
přivítáme. Pokud se budete chtít o naší činnosti něco dovědět, zeptejte se kteréhokoliv
našeho člena. Jestliže se rozhodnete stát se naším členem, můžete se přihlásit u členů
výboru pana Viléma Urbana, paní Selingerové, Lokvencové, Dreslerové, nebo
Řehákové. “Přijďte pobejt”, těšíme se na Vás.
Ať vám vánoční čas přinese radost, pohodu a spokojenost.
Výbor Klubu důchodců

Mistr světa z Hajnice
Nestává se často, abychom v naší obci zaznamenali sportovní úspech někoho z
občanů, jako se stalo letos. Jeden z posledních velkých úspechu zaznamenali mladí
hasiči, kteří se v roce 2003 probojovali až k titulu mistrů republiky v požárním sportu.
Rok 2008 vstoupí také do dějin naší obce a to
díky Josefu Urbanovi ml, který dne 2.10. až
5.10. 2008 vybojoval v Německu zlato a stal se
tak mistrem světa v juniorech do 110 kg v
BENCHPRESSU ( silový trojboj ). Sportem se
baví již od 15. let. Jako člen POWERLIFTINGU
Trutnov se této disciplíně věnuje asi 1 rok. Při
letošním mistrovství světa se ze 700 úcastníku a
z 10 sportovců v dané kategorii probojoval ke
zlatu. Nutno podotknout, že celé toto sportovní
klání bylo o to složitější, kdy do soutěže nastupoval jako mistr Evropy a očekávalo se
od něho jenom výborné umístění. To se nakonec podařilo. Blahopřejeme a děkujeme
za prezentaci naší obce ve světě. Obec ocenila jeho umístění a jako poděkování bude
p. Josefu Urbanovi na prosincovém zasedání Zastupitelstva obce Hajnice předán
věcný dar.

TRUCK - FEST
Ještě jeden úspech, tentokrát za zvuku motorů zaznamenal další náš občan Pavel
Novotný. Již třetí rok se účastní soutěže tahačů ve sprintu na letišti v Hradci Králové
pod názvem Czech Truck Fest za účasti téměř 600 vozidel.
V roce 2006 obsadil ve sprintu 1. místo s dodávkou PEUGEOT, v roce 2007 2. místo,
s tahačem Mercedes, v letošním roce už s pomocí obecního symbolu obsadil s
tahačem Mercedes opět 3. místo. Při troše štestí mohl letos opět dosáhnout mety
nejvyšší. I v tomto případě blahopřejeme a děkujeme za reklamu naší obce.
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SK Spartak Hajnice
Výbor, hráči a členové fotbalového klubu Spartak Hajnice děkují
všem svým příznivcům za podporu, která se jim dostávala
především při zápasech na domácím hřišti. Věříme, že zůstanou
věrnými fandy i v jarním kole a svým povzbuzováním doženou
hráče k lepším, ne - li k fantastickým výsledkům, avšak za
předpokladu že bude mít kdo hrát. V opačném případě Bůh s
námi.
Závěrem mi dovolte, abychom popřáli všem občanům klidné a
pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štestí,
spokojenosti a především zdravíčka.

Poslední rozloučení
Na sklonku letošního roku opustil po dlouhé nemoci naše řady dlouholetý člen
fotbalového klubu Spartak Hajnice pan Ladislav Šereš. Fotbal byl jeho koníčkem a na
samém začátku působil jako hráč, dále zastával funkci sekretáře, vedoucího mužstva a
nakonec jako trenér. Čest jeho památce.
Členové Spartaku Hajnice

Ještě trochu historie, tentokrát o kapli na Mravenčích domcích
Samotná osada o 14 domech byla postavena mezi léty 1787 až 1830. Jméno získala
podle tehdy velikého počtu mravenišť na kraji lesa. Kaple byla postavena zřejmě
tehdejšími obyvateli svépomocí v době, kdy byla osada již dostavěná. Byla pak
vyzdobena sakrálními předměty a sloužila při lidových oslavách náboženských svátků.
V roce 1868 byla kaple opatřena zvonem, který byl v 1, světové válce rekvírován, aby
posloužil válečným účelům. Po válce za
první republiky opatřil brusnický pekařský
mistr Winzenz Purr na své náklady nový
zvon, který byl ulit v Magdeburgu. Ten
nebyl za 2. světové války sejmut a přežil
až do roku 1968, kdy jej odcizili polští
vojáci, tábořící na Liščím vrchu a kteří byli
součástí invazních vojsk tehdejší Varšavské
smlouvy. Za zmínku stojí, že zvon byl
odcizen přesně za 100 let od jeho prvního
osazení v kapli. Po konsolidaci poměrů
opatřil kapli litinovým zvonem pan Miroslav Novák, tamější chalupář. Později tento
zvon byl nahrazen nově ulitým zvonem, který byl dovezen z Krkonoš z blíže
neurčeného místa. Ten tam je zavěšen do dnes. Kapli v poválečném období udržovali
chalupáři z Mravenčích domků v dobrém stavu a kteří v době vyznačující se častými
vloupáními ukryli některé předměty před odcizením. Ke křížku stojícímu vedle kaple
nebyly nalezeny žádné písemné informace, osvětlující jeho původ a stáří.
Na samý závěr dovolte ještě jednu zajímavost. Po skončení 2. světové války zůstala po
odsunu na Mravenčích domcích pouze jedna neodsunutá rodina. Jednalo se o smíšené
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národnosti.
Jejich jediný syn byl povolán do německé armády a padl hned první den při válečném
tažení do Sovětského svazu 21. června 1941.
Vilém Urban st. - kronikář obce

Výročí svatby
Kdo s námi chcete oslavit svoji stříbrnou, zlatou či diamantovou svatbu nebo svatbu
příbuzných a známých v roce 2009 sdělte nám, prosím, tuto skutečnost na tel. č.
499393271. Potěšte tak své blízké milou rodinnou oslavou, kterou pro Vás rádi na
obecním úřadě připravíme. Nemáme bohužel jinou možnost, jak tato výročí zjistit,
proto Vás touto cestou prosíme o spolupráci.
Sbor pro občanské záležitosti v Hajnici Vám děkuje a těší se na Vás.
Helena Urbanová
Zasedání zastupitelstva obce
Dne 18. 12.2008 se koná od 17.00 hod. Zasedání Zastupitelstva obce Hajnice. Zveme
občany k účasti.
Poplatek za psa a poplatek za odvoz odpadů
Poplatek za psa a poplatek za odvoz odpadů bude možné zaplatit v hotovosti na
Obecním úřadě v Hajnici od února 2009. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2009
Sbor dobrovolných hasičů
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se
koná 16. ledna 2009 od 20.00 hod. v pohostinství U Malichů.
Připravena je bohatá tombola.
Zároveň děkujeme všem, kteří nám zachovávají přízeň a přeje všem
občanům do roku 2009 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

CO SE DĚLO, DĚJE A BUDE DÍT V ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE HAJNICE – BAREVNÉ DOMKY
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Dne 23. května 2008 od 19hod. v přírodním areálu Hajnice, proběhla benefiční akce pod názvem „Folkový večer pro
hajnické barevné domky.“
Zahrát a zazpívat nám přijely kapely Devítka, Pouta, Šakali, Pepa Streichl a Pavel Dobeš. Mezi jednotlivými vystoupeními
nás pobavily mažoretky z taneční školy Bonifác Rtyně v Podkrkonoší a skupina historického šermu Truvéři ze Dvora
Králové nad Labem. Večerní zábava byla završena country bálem se skupinou Netřesk. Folkově laděný večer se vydařil a na
další ročník se již připravujeme.
Letos poprvé se nám podařilo zorganizovat sportovní akci pro naše klienty a klienty z okolních ústavů pod názvem
„Memoriál Pepy Vosmeka“ (vzpomínka na našeho spolupracovníka) a to ve dnech 27. – 28. června 2008.
V pátek 27.června proběhla v odpoledních hodinách prezentace, při které paní ředitelka zahájila naše sportovní klání, po
kterém následovalo opékání špekáčků a večer proudil při country hudbě.
V sobotu 28.června ráno začal samotný závod, kterého se zúčastnilo 31 závodníků. Ti byli rozmístěni do třech kategorií
podle svých schopností. Trasa byla dlouhá přibližně 2 – 3 km, na které naše účastníky čekaly různé úkoly. V průběhu závodu
bylo připravené občerstvení. Po ukončení závodu byly rozdány ceny, první místa obdržela krásné keramické vázy s naším
logem, dále diplomy, pamětní listy a medaile. Na závěr slavnostně paní ředitelka ukončila naše celodenní sportovní klání.
12. července 2008 se konal v Hajnici „Hajnickej potlach“ pořádaný country skupinou Wind, Obecním úřadem Hajnice a
také námi, kde jsme měli na starost občerstvení. Vystoupily tyto kapely: Phobos, Jen tak, Sopen, Wind, Efest a Úlet. Akce se
velmi vydařila, nad očekávání všech pořadatelů, i přes menší nepřízeň počasí.
HASIČSKÉ CVIČENÍ – POŽÁR A EVAKUACE OSOB V AREÁLU ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE HAJNICE –
BAREVNÉ DOMKY
Dne 25.8.2008 proběhlo, v našem zařízení, hasičské cvičení. Na „pomoc“ nám přijeli hasiči z Hajnice, Trutnova, Dvora
Králové nad Labem a Maršova u Úpice.
„Hořelo“ v přízemí a suterénu hlavní budovy, v technické místnosti modrého a zeleného domečku, ve sklepních prostorách
červeného a žlutého domečku. Nahlášení požáru, evakuace klientů a zaměstnanců proběhla bez problémů. TÍMTO VŠEM
ZÚČASTNĚNÝM HASIČŮM, ZA VČASNÝ PŘÍJEZD A RYCHLOU AKCI, VELICE DĚKUJEME!!
Dne 26.9. 2008 od 13hod – 14hod. proběhlo SLAVNOSTÍ PŘEDÁNÍ SOCIÁLNÍHO AUTA. Zahrát a zazpívat, k této
slavnostní události, nám přijela kapela Kindlband ze Dvora Králové nad Labem a také jsme přivítali mažoretky ze ZUŠ
Úpice.
Od 14hod. – 17hod. proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Koncem září tohoto roku proběhla Veřejná sbírka pod názvem „ Barevné město“, formou prodeje předmětů a to ve městech
Úpice, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov.
PRAVÁ DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
V našem areálu, a to 3.10.08, jsme zorganizovali domácí zabíjačku pro naše klienty. Podával se ovar a gulášek. Večer nám
zahrál a zazpíval kolega se svými kamarády. A k hudbě jsme připravili čerstvé steaky na ohni.
COUNTRY BÁL
Letos jsme zorganizovali poprvé country bál v Maršově u Úpice, který se konal 10.10. 2008.
K tanci a poslechu nám hrála kapela Netřesk a na předtančení nám přijela předvést své umění taneční skupina Star West
Trutnov. Jídla a pití byl dostatek a k tomu bohatá tombola.
V listopadu 14. – 17.11. 2008 se organizoval již XVI. ročník celorepublikového turnaje ČESKÉHO HNUTÍ
SPECIÁLÍCH OLYMPIÁD ve stolním tenisu, který se konal ve Dvoře Králové nad Labem v ZŠ Strž.
Celou akci organizoval sportovní klub Klokani spolu s ÚSP Hajnice, dále společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR, společnost DUHA – nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov a město Dvůr Králové nad
Labem.
Sportovního klání se zúčastnili i zahraniční sportovci a to z Rakouska, Slovinska, Monaca, Slovenska a Německa. Celkem i
s českými sportovci 129 účastníků. Od 19hod. v pátek proběhlo slavnostní zahájení, které odstartoval Čestný předseda
ČHSO pan Vlastimil Harapes. Kulturní program nám zajistila mládež ze sportovní organizace Sokol Dvůr Králové nad
Labem. Celé sportovní klání se organizovalo pod patronací nadace paní Lívie Klausové.
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