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Vážení spoluobčané,
Jistě jsme si všichni všimli, že se každým dnem prodlužuje noc, že se zkracuje den a alespoň
podle kalendáře by měla být den ode dne větší a větší zima. Je to známka toho, že se blíží
zimní slunovrat, že se blíží čas vánočních svátků, že se blíží Štědrý den. Peče se cukroví, co
nevidět se začne s velkým vánočním úklidem. Pro někoho jsou to svátky klidu a pohody, pro
někoho svátky neoblíbené. Někteří si budou v rodinném kruhu užívat vánočního klidu,
budou vzpomínat na své nejbližší, někteří budou o vánocích sami, to jsou však smutné
svátky, někteří budou hartusit, aby už konečně bylo po svátcích. Pro hodně lidí však mají
vánoční svátky jedno společné. Je to shon, nervozita a strach z toho, že se nestihne napéct,
že se nestihne uklidit, že se nestihnou koupit dárky, aby ten kapr ve vaně vydržel do rána a
že se nestihne já nevím co ještě. Nakonec to však vždy dopadne dobře, všechno se stihne
zařídit. Nezařídí se to však samo. Ta největší tíha leží na našich manželkách, družkách, ale
taky na babičkách, starších dcerách a ženách obecně. A je tady Štědrý den, maminky a
tatínkové se obléknou do svátečního, z kuchyně to voní, tatínkové na gauči předstírají, že
mají taky snahu pomoci, děti se dívají v televizi na pohádky, a všude je taková jiná, lepší,
svátečnější atmosféra. Měl by se držet půst, ale to se už myslím moc nenosí, a tak
ochutnáme chlebíček, pak trochu cukroví, v poledne třeba kousek vinné klobásy a zase to
zlaté prasátko letos neuvidíme. Než se nadějeme, tak nás maminka nebo babička volá
ke štědrovečerní večeři. Usedneme ke stolu, povolíme kalhoty, aby se do nás ještě něco
vešlo a s velkou námahou sníme salát a smaženého vánočního kapra nebo už méně vánoční
vepřový řízek. Když se do krku nezapíchne kost, tak se očekává příchod Ježíška. Tedy hlavně
děti se nemůžou dočkat na jeho příchod. Ale to je jiná kapitola. Ty jsou na vánoce natěšené
celoročně. Ti mladší si s předstihem píší Ježíškovi o dárky a je dobře, že na něho věří a taky je
dobře, že je ten náš Ježíšek pořád o jednu míli před Santou. Vždyť není hezčí pohled na děti,
než když jdou s rozzářenýma očima a zatajeným dechem ke stromečku v očekávání, jestli
Ježíšek od nich ten dopis dostal a jestli donesl všechno, o co si napsali, aby tak náhodou na
něco nezapomněl, nebo aby to “nedej Bůh” omylem nedal pod stromeček sousedovic
Františkovi nebo třeba Aničce. Ti starší už vědí, o co jde, přesto jsou taky zvědavé jestli je
pod stromečkem “ten počítač“, nebo ta “ MP trojka“, nebo digitální hra a nebo nějaká jiná
elektronická “suprnástraha”. Tatínkové a dědové opět poděkují Ježíškovi za bačkory, shodou
okolností vybral zrovna ty, které se mu už dlouho líbily, ale také za tu knížku, kterou si tak
moc přál. Jak to jen ten Ježíšek dělá, že vždy všechno uhodne.
Maminky a babičky nemohou uvěřit, jak je to možné, že Ježíšek
přinesl zrovna ty teplé ponožky, které nutně potřebují a taky tu
překrásnou utěrku s vánočním motivem, která se bude určitě hodit
celý rok. Všichni pak Ježíškovi poděkujeme, chviličku se podíváme na
televizní vánoční pohádku, začnou se nám klížit oči, uděláme si
kafíčko, dvakrát si dlouze zívneme …..a dobrou, …..dobrou noc Štědrý
večere.

A tak mi závěrem dovolte, abych vám všem jménem svým, jménem zastupitelů a
zaměstnanců obecního úřadu popřál ten předvánoční čas bez stresu a zbytečného shonu,
vánoční svátky prožijte v klidu a pokoji, dětem navíc aby pod stromečkem našly to, o co si
Ježíškovi napsaly a třeba i trošku víc. Do nového roku 2010 přejeme všem hodně
spokojenosti, štěstí, lásky, něhy, ale především hodně a hodně zdraví.
Petr Červený – starosta
Střílení petard při oslavě Nového roku
--------------------------------------------------Blíží se oslavy přelomu starého a nového roku. Ruku v ruce jde s těmito svátky i střílení
petard a vypouštění všelijakých rachejtlí a jiné “munice”. Berte proto prosím ohled na
naše čtyřnohé kamarády. Stává se téměř pravidlem, že na Nový rok se někomu z naší
obce z důvodu velkého hluku při střílení petard ztratí pejsek. Samostatnou kapitolou
zůstává bezpečnost střílení v blízkosti plynových, propanbutanových úložišť.
Upozorňujeme proto všechny, kdo petardy odpaluje na přísný zákaz střílení v
blízkosti plynových úložišť!!!
Jedná se o úložiště u domu č.p. 225
(patnáctibytovka), dále úložiště mezi domy č.p. 30,31, 32, 33, 133, 134 (
bytovky pod hřištěm ), úložiště u zdravotního střediska a úložiště v areálu fi.
H.L.F. s r.o. které je v těsné blízkosti plotu ke hřišti.
Připomínáme, že střílení petard upravuje obecně závazná vyhláška, kde
jsou pevně stanovené dny, kdy střílet lze. Je to svátek na Sv. Mikuláše a
přelom starého a nového roku. Závěrem ještě upozornění, že petardy
nepatří do rukou dětí. Rodiče, dohlédněte prosím na své děti !!!!!

Vánoční koncert
--------------------Tak, jako každý rok se i letos v předvánoční čas dne 16.12.2009 od 18.00
hod.uskuteční v kostele Sv. Mikuláše vánoční koncert v podání
pěveckého sboru Záboj, ze Dvora Králové nad Labem. Mimo jiné budou
uvedeny skladby Gloria, U Betléma, V půlnoční hodinu, Koledy, Nastal
nám den veselý, Mše “Missa Brevis”, Velebme vždy s veselím.
Zveme všechny občany k účasti.

Téměř bez komentáře
---------------------------V adventní čas by na sebe lidé měli, nebo alespoň mohli být hodnější, vlídnější, neměli by
dostávat špatné zprávy. Přesto dělám výjimku a nabízím fota (na zadní straně občasníku)
naříznutých, ulomených a teprve v letošním roce vysázených okrasných stromků (prunusů)
před budovou základní školy. Barbaři, kteří jste toto provedli, podívejte se také.

Platba vodného přes SIPO
----------------------------------Pro malý zájem občanů se platba vodného přes SIPO zatím odkládá. Kdo další by měl ještě o
tuto službu zájem, může se přihlásit na obecním úřadě. Při potřebném, větším počtu zájemců
se tato služba bude realizovat o rok později.

Platba vodného na obecním úřadě
---------------------------------------------V době vybírání platby za vodné ( květen - červen, listopad - prosinec ) si může každý
odběratel obecní vody zaplatit vodné přímo na obecním úřadě. Při platbě musí doložit
opsaný, aktuální stav vodoměru. Platba může být provedena každý den ráno od 7.00 hod. do
8.30 hod. a odpoledne pouze v pondělí a ve středu od 14.30 hod. do 15.30 hod. u
vodohospodáře obce.
SK Spartak Hajnice
--------------------------Výbor, hráči a členové fotbalového klubu Spartaku Hajnice přejí všem
občanům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 hodně
spokojenosti, štěstí a především pevné zdraví.
SDH Hajnice
--------------------Závěr roku je přede dveřmi, proto bych chtěla popřát jménem svým a jménem členů Sboru
dobrovolných hasičů v Hajnici všem občanům a příznivcům příjemné prožití vánočních
svátků, bohatou nadílku a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Andrea Žáková - starostka SDH

Hasičský ples
-------------------SDH Hajnice si Vás dovoluje pozvat
na tradiční

HASIČSKÝ PLES
který se koná dne 15. 1. 2010 od 20.00 hod.
v sále Hospody u Malichů.
Bohatá tombola
Ostatní podrobnosti budou uvedeny na pozvánkách a plakátech
Mladí hasiči
---------------Také mladí hasiči přejí všem kamarádům, rodičům, přátelům,
sponzorům a spoluobčanům příjemné a klidné prožití
vánočních svátků, bohatou nadílku a do nového roku hodně
štěstí, osobní pohody, ale především hodně zdraví.
vedoucí MH Hajnice J. Borůvka a V. Dvořák
Pozvánka
-----------Dne 17. 12. 2009 v 17.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hajnici
zasedání Zastupitelstva obce Hajnice. Na programu je kromě jiného zpráva o činnosti Rady
obce Hajnice, rozpočtové opatření č. 2, rozpočtový výhled na rok 2010 – 2011, obecně
závazná vyhláška o čistotě a veřejném pořádku. Zasedání je veřejné, zveme občany k účasti.

Obecní úřad v Hajnici – dovolená
---------------------------------------------Oznamujeme občanům, že od 21. 12. 2009 do 31. 12. 2009 bude obecní
úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen.

Klub důchodců v Hajnici
-------------------------------V naší obci byl nynější Klub důchodců ustaven dne 8. června 2005 s počtem 23 zakládajících
členů. Tím navázal na existenci dřívějšího Klubu důchodců, který podle dochované pokladní
knihy, vedené od roku 1971 vyvíjel činnost do konce roku 1992. Je ale pravděpodobné, že
jeho existence sahá ještě dál do minulosti, protože zmíněná pokladní kniha byla založena
roku 1971, ale podle záznamu v ní, byla převzata po p. Jos. Bartošovi, ale doklady od
prvopočátku činností této organizace nejsou dnes už k dispozici. Posledním předsedou
tehdejší organizace byl p. Jaroslav Milec, který předal pokladní knihu a vkladní knížku s jistým
obnosem obecnímu úřadu. Tato částka pak byla použita na dobročinný účel. Dnešní Klub
důchodců po jeho ustavení vedl 3 členný výbor a počet členů dosáhl čísla 29, ale v průběhu
doby se ustálil na 25. Naše činnost je v rámci možností dosti pestrá. Díky finanční podpoře z
rozpočtu obce a členským příspěvkům můžeme každý rok uspořádat 2 autobusové zájezdy
na oblíbená místa. Vedle toho konáme každý měsíc různé zábavné a kulturní akce, vycházky
do blízkého okolí, přednášky i promítání cestopisných DVD. Akce připravuje nyní 5-ti členný
výbor, který také předkládá členům klubu pololetní plány činnosti, podle kterého se pak
uskutečňují jednotlivé záměry. V čele klubu je předsedkyně paní Jiřina Řeháková, která na
výroční členské schůzi v prosinci 2007 vystřídala v této funkci níže podepsaného jednatele.
Za podporu naší činnosti je na místě poděkovat obecnímu úřadu v čele se starostou panem
Petrem Červeným, který mimo příspěvku z obecního rozpočtu nám vychází vstříc i umožňuje
využít prostor na obecním úřadě pro naše kulturní akce a členské schůze. Věříme, že nám
vedení obce zůstane i nadále nakloněno, i když náš příspěvek pro veřejný život je již značně
skromný. Tímto článkem se chceme prezentovat před hajnickou veřejností a pozvat
rozmnožující se řady důchodců ke vstupu do našeho klubu.
Vilém Urban st. - jednatel
Opět trochu historie
Archeologické průzkumy v Hajnici
-----------------------------------------------Naše obec má velmi dlouhou historii. Není ovšem celá zachycena písemně od prvopočátku.
První, ale ztracená písemná zmínka údajně pocházela z roku 1260, kdy se obec Brusnice již
nazývá městečkem. Tehdy Idík ze Švábenic daroval špitálu zderazských křižovníků Božího
hrobu mimo jiné i kapli, tj. patronát kostela v Brusnici. Při jisté příležitosti se tato okolnost
připomíná znovu 6. ledna 1301 právě s poukazem na listinu výše uvedenou, ale ztracenou,
kdy český král Václav II. potvrdil Idíkovu darovací listinu. Dokonce před stavbou nynějšího
kostela Sv. Mikuláše při stržení dřevěného, starého kostela byl prý nalezen letopočet 1227.

Byla-li Brusnice nazvána městečkem již v roce 1260, nevznikla tak jistě náhle, ale musela mít
svůj předchozí, přirozený vývoj. Tím by se mohl potvrdit názor Josefa Demutha, který v roce
1901 napsal v knize “Der politische Bezirk Trautenau”, že Brusnice byla založena v roce 1007
Adamem Stokowa a Kyje v roce 1012 Janem z Kyje.
Důležitým příspěvkem k poznání minulosti obce byl archeologický průzkum provedený v roce
1966, kdy profesor Vladimír Wolf odkryl výkop v prostoru východně od základní školy v
centru obce, kde byla zjištěna kulturní vrstva a nález vrstev zuhelnatělého dřeva, mazanice a
strusky, jakož i zlomky keramiky, které pocházely ze 13. až 14.století, z větší části pak ze
století 16. až 17. To by mohlo svědčit i o existenci kovářské dílny, kde dříve mohl působit
Adam Stokowa.
Další výzkum byl proveden v letech 1985 - 1987 opět profesorem Vladimírem Wolfem z
Trutnova, který se zaměřil na lokalitu v Kyjích, nynější č.p. 159 ( dříve 51 ), kde bydlí v
současnosti manželé Hartmanovi. Tato lokalita je jistě známá všem hajnickým občanům svou
vyvýšenou polohou na začátku Kyjovských luk asi 150 m od silnice vpravo ve směru na Úpici.
Toto místo upoutalo archeology svým kruhovým tvarem a náznakem zasypaného,
obranného vodního příkopu, což ukazuje, že tam zřejmě stála malá středověká dřevěná tvrz.
Odborníci vykopali sondu hlubokou 1 m a dlouhou 7 m. Byly opět nalezeny zbytky keramiky,
pocházející z 13. až 14. století. Podle výsledku celého průzkumu je pravděpodobné, že tato
opevněná lokalita pomáhala zajišťovat Švábenickým kolonizační proces v oblasti jižně od
Trutnova ve 13. století. Na tomto místě však podle Josefa Demutha postavil ještě dříve - v
roce 1012 svoji první stavbu Jan z Kyje, po němž nově vznikající obec převzala své jméno.
Tento ničím nepodložený názor však pochází z oblasti legend.
Podle zápisu v obecní kronice sepsal Vilém Urban st.
------------------------------------- placená inzerce ---------------------------------------Motorest Výšinka vás zve:
každý pátek na diskotéku, každou sobotu na šipkové turnaje. Po dohodě možný odvoz.
19. 12. 2009 proběhne v motorestu Retro večer aneb komunistický film za komunistické
ceny. Každé páté pivo 2,50 Kč, párek 5,- Kč. Promítat se bude komunistický film za
komunistické ceny.
25. 12. 2009 – Štěpánská zábava
31. 12. 2009 – Silvestrovské posezení při hudbě.
Přijďte se pobavit, srdečně vás zvou pracovníci Motorestu Výšinka.
------------------------

Ladislav Karásek, Horní Žďár 20 nabízí své služby – lepení obkladů a pokládání dlažby.
Kontakt: tel. č. 603 938 906
---------------------MVDr. Michal Lunter a MVDr. Pavla Lunterová oznamují zahájení služby poskytování
veterinární péče v Hajnici a okolí. Jedná se o veterinární služby, preventivní a léčebné úkony,
homeopatii, Bachovu květovou terapii, akupunkturu, prodej kvalitních krmiv, poradenství,
rozvoz do domu a výjezdová služba.
Kontakty: MVDr. Lunter tel. 608 069 922, MVDr. Lunterová tel. 777 674 686

