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Vážení spoluobčané,
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, tak to je úryvek textu
z jedné písničky, která by nám snad mohla připomenout, že stále
rychleji utíkají jednotlivé dny v roce. Tak trochu to připadá, že
vánoce byly teprve minulý týden a přitom je to už téměř čtvrt roku
a jsou tady velikonoční svátky. V jiné písničce se zase zpívá, že je
tady zase to protivné jaro, že kytky začínají smrdět a ptáci křičet.
Autor textu to jistě myslí s nadsázkou. A nakonec jak víme,
výjimka potvrzuje pravidlo, což znamená, že jaro je pro mnohé
nejkrásnější roční období v roce. Ano, uteklo to jako voda a už
jsou tady svátky jara. Nebude trvat dlouho a v přírodě se začne
hlásit o slovo nový život. Bledulky a sněženky se přihlásí svými
bílými kvítky s předstihem před žlutou barvou petrklíčů a narcisů, blatouchy ozdobí
mokřiny a břehy potoků.
Ale pozadu však nezůstane ani živá příroda. Kosové už dávno zpívají kosicím a
člověčím raním ptáčatům překrásné jarní melodie. Začne se probouzet nový život.
A je tady symbol jara, jsou tady velikonoce. Jsou to nejvýznamnější z křesťanských
svátků a to především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž
podle víry křesťana došlo třetího dne po ukřižování. Mnozí možná ani nevíme, že za
hlavní symbol tohoto svátku je považován beránek. Ten v tradici představoval Boží
stádo, o něž se stará jejich pastýř. Dnes se s ním však setkáme už jenom jako s
ozdobou na svátečním stole. Nejčastěji objevovaný motiv je však vajíčko. Jedná se o
symbol nového života a plodnosti. Vajíčka dostávali a snad i dostávají koledníci za
odříkání hezké koledy. V dnešní době se dává vajíčko za odříkání alespoň nějaké
koledy. Stalo se, že zazvonil zvonek u domovních dveří, na chodbě stáli malí
koledníci, nejprve ztichli, pak se jeden z nich nadechnul a jako první s předstihem
spustil: Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně … I když se spletl o několik
měsíců, tak to přesto bylo pěkné, úsměvné a až dojemné. Velikonoční vajíčka
musela být plná a barevná. Ty vyfouknuté, takzvané kraslice, se používaly hlavně
jako dekorace. Dnes se k barvení prodávají všelijaké barvy, což hodně práci usnadní.
Dříve se k barvení používal třeba odvar z cibulových slupek (žlutá), odvar ze slupek
červené cibule a octa, nebo červené zelí, šťáva z červené řepy, nebo šťáva z borůvek
nebo bezinek (červená), lipový květ, kmín, šafrán (zelená), odvar z dubové, nebo z
olšové kůry (hnědá). Další tradicí je i velikonoční zajíček. Mnoha lidem asi přijde
zvláštní proč právě zajíček rozdává velikonoční vajíčka. Původ této tradice najdeme v
historii, kdy byl zajíc často vídán u lidských obydlí a hledal potravu. Dalším
vysvětlením může být fakt, že lidé dříve, když upekli chleba ve tvaru zajíčka, dávali
doprostřed vajíčko. Ne vždycky však vajíčka přináší Velikonoční zajíček. Ve
středních Čechách nadělovala liška, jinde zase slepice či dokonce skřivánek. S
Velikonocemi je spojena i pomlázka. Na velikonoční pondělí kluci šlehali a šlehají
proutěnou pomlázkou, často vyrobenou z vrbového proutí. Dělalo se to proto, aby
dívky i ženy byly po celý rok silné a zdravé. Odměnou za výprask byla především
malovaná vajíčka. Doba se však mění a tak se k obarveným vajíčkům podává i ohnivá
voda, někdy i bez vajíček a někdy i mladíkům, kterým bude 18 až za několik let. A
tak druhý den po Velikonočním pondělí vidíme opět vajíčka, ne však samostatně na
svátečně vyzdobeném stole, ale ve formě jakési hmoty na chodníku, nebo v jiných
částech obce. Časy se však mění a tak si lze jenom přát, aby všechno dobře dopadlo a
aby ten sváteční jarní den byl opravdu sváteční.

Přejeme všem občanům hezké a příjemné prožití velikonočních svátků a po dlouhé, na
mrazy a sníh bohaté zimě hodně sluníčka a teplých, jarních dnů.
Petr Červený - starosta
Oprava střechy na budově základní školy.
V loňském roce se podařilo opravit střechu na budově základní školy. Střecha byla již
delší čas v havarijním stavu a větrné počasí v minulých dvou letech celou opravu
uspíšilo. I když oprava nebyla prioritou pro rok 2009, bylo zažádáno u
Královéhradeckého kraje z programu POV o dotaci 600.000,-Kč. Dotace nám byla
Zastupitelstvem KH kraje přiznána a tak se mohlo v čase prázdnin začít s opravou.
Rozpočet na opravu byl 1,5 mil. korun. Obec tedy dávala z vlastních zdrojů částku
900.000,-Kč. Při realizaci došlo ke zlevnění opravy a tak za ušetřené finanční
prostředky se nechala opravit i fasáda na budově ZŠ.
Roubená chalupa č. p. 6
I v loňském roce pokračovaly práce při opravě roubené chalupy. Opravil se štít, došlo
k výměně oken, byla udělána nová dřevěná podlaha v jedné z místností, odstranily se
staré nátěry, vyměnily se šindele na stříšce nad okny a další práce menšího rozsahu.
Náklady na opravu v roce 2009 byly 380.000,-Kč. Obec dala ze svých zdrojů
200.000,-Kč, od Ministerstva kultury ČR obec získala dotaci přes obce s rozšířenou
působností částku 180.000,-Kč. V letošním roce dle finančních možností obce a dle
priorit nebudou pravděpodobně práce na opravě pokračovat.
Oprava cest v Horním Žďáru a Nesyté
S ročním zpožděním byly opraveny asfaltovou balenou směsí dvě komunikace v
Horním Žďáru. Jedna kolem požární nádrže k domu Fr. Pýchy, druhá k domu paní
Fekiačové. Zde byly náklady na opravu v celkové výši 330.000,-Kč. Dále se opravila
cesta v Nesyté. Tato cesta je opravena pískovcovou drtí z kamenolomu Kocbeře.
Byla vybagrována část staré cesty, vysypána hrubým štěrkem, položena geotextílie,
jemný štěrk a vše uválcováno vibračním válcem. Náklady na opravu byly
140.000,-Kč z čehož 30.000,-Kč poskytly lesy města Jaroměř.

Přestavba bývalé haly MTZ na hasičskou zbrojnici.
V letošním roce to bude již čtvrtý rok, kdy je prováděna přestavba hasičské zbrojnice
z bývalé haly MTZ, kterou používal Státní statek Hajnice.
V letošním roce bude tato akce prioritou, a hasičárna musí být dokončena stůj co stůj.
Na samotnou halu však zbývá ještě proinvestovat částku cca 1.900.000,-Kč. V
současné době je ze dvou třetin přestavba hotova. Jsou nové, nebo opravené podlahy,
vybudováno sociální zařízení, el. instalace, zateplení, výměna oken, jsou
nainstalovány radiátory pro vytápění.
Dokončovací práce budou spočívat instalací 2ks automaticky otvíraných vrat,
vstupních dveří, montáž vzduchotechniky, zprovoznění ČOV a dalších dokončovacích
prací. Samostatnou akcí bude instalace tepelného čerpadla včetně slunečních
kolektorů na ohřev vody. Náklady na čerpadlo se pohybují kolem 1,5 mil. korun. O
dotaci je zažádáno, tak lze jen doufat, že dotaci od EU a SFŽP opět získáme a od zimy
budou moci hasiči halu užívat. Na úplné dokončení si však budeme ještě muset počkat
do roku 2011 až 2012, kdy budou provedeny terénní úpravy a instalace nového plotu.

Oprava domů č. p. 223 a 224
Druhou a snad poslední prioritou pro tento rok zůstává oprava, nebo spíše úpravy
obecních bytovek č. p. 223 a 224. Jedná se o bytovky, které byly předány do užívání v
roce 1994. Úpravy budou spočívat v komplexním zateplení včetně střechy a výměně
všech oken a dveří na plášti budovy. Je to snad jediná možnost, jak se zbavit plísně,
která v těchto domech otravuje nájemníkům život již téměř celých 16 let. Celkové
konečné náklady ještě nejsou spočítány, budou se však i tady pohybovat v milionech
korun. I tady se počítá s žádostí o dotaci, avšak pouze z programu “Zelená úsporám “.
Zde se pohybuje spoluúčast obce kolem 60 až 70% uznatelných nákladů. Lze jen
zatím doufat, že získáme dotaci v co nejvyšší částce.
Dětské hřiště v Horním Žďáru
V loňském roce bylo zažádáno v rámci výzvy do Programu rozvoje venkova, osa IV.
Leader - občanské vybavení a služby o dotaci na vybudování dětského hřiště v
Horním Žďáru. Tento projekt byl vybrán a schválen pro realizaci. Hřiště nebude
vybudováno hned na jaře, především z důvodu výběrového řízení, ale až v průběhu
měsíce července a srpna 2010. Náklady na hřiště se pohybují na částce 350.000,-Kč a
s největší pravděpodobností dotace od EU pokryje ze 100% celkové náklady.
Výstavba chodníků
V první polovině letošního roku bude dokončena projektová dokumentace včetně
stavebního povolení na pokračování výstavby chodníků tzv. 2. etapa. Jedná se o
chodník, který bude od firmy SEZET pokračovat kolem potoka až na bývalou
odbočku za hasičárnou k ÚSP Hajnice, dnes Barevné domky Hajnice. Druhá část
chodníku povede od zastávky autobusu u DPS po pravé straně komunikace až k uličce
k domu manželů Hrnečkových. Po dokončení této výstavby budou pokračovat
projektové práce pro výstavbu tzv. 3. etapy. Jednalo by se dle možnosti o výstavbu
chodníku od výše uvedené bývalé odbočky k ÚSP k truhlárně p. Huška. Tady však
bude celou záležitost komplikovat velké množství vzrostlých stromů břehového
porostu. V Kyjích by se mělo pokračovat s výstavbou chodníku od uličky (domu
manželů Hrnečkových ) až na křižovatku na Úpici u domu č.p. 195.
Centrální kanalizace a čistička odpadních vod
V měsíci únoru se na obecním úřadě jednalo o pokračujících pracích pro výstavbu
centrální kanalizace a čističky odpadních vod. V současné době je zpracována
projektová dokumentace pro územní řízení. Tato dokumentace ukázala veškeré
náležitosti jako jsou výškové body potřebné pro gravitaci, trasu uložení kanalizace,
ale především cenu realizace. Cena výstavby se zřejmě navýší a tak z původních
70mil. korun se pomalounku dostáváme k částce 80mil. korun. Jedná se o velikou
částku finančních prostředků a začínají být obavy, aby obec tuto akci vůbec dokázala
investovat. V měsíci dubnu bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, kde
bude projednáván jediný bod - Výstavba centrální kanalizace a ČOV. O datu zasedání
budete včas informováni.
Rychlostní silnice R11, stavba 1108
Na Obecním úřadě v Hajnici je k nahlédnutí dokumentace vlivů záměru „ Rychlostní
silnice R11, stavba 1108“ na životní prostředí. Nahlédnout do dokumentace lze každý
den od 7.00 hod. do 15.00 hod., v pondělí a ve středu od 7.00 hod. do 17.00 hod. do 5.
4. 2010. Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému

EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http//www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP196.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce na adresu Ministerstvo životního
prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Dokumentace zveřejněna 5. 3.
2010.
Svoz železného šrotu
V sobotu dne 24. dubna 2010 bude proveden sběr železného šrotu. Žádáme proto
občany, aby železo připravili před své domy k odvozu dle možností den předem, aby
nedocházelo k případnému rozkrádání železa všelijakými nenechavci.
Rozmístění kontejnerů pro svoz objemného odpadu
V pátek 30. dubna 2010 budou kontejnery pro svoz objemného odpadu rozmístěny v
osadách Nesytá, Mravenčí domky, Stará Hajnice, Dubový Dvůr, dále na Výšince
a v Horním Žďáru.
V obci Hajnice bude návoz kontejnerů proveden o týden později 7. května 2010 v
těchto místech: křižovatka J. Lamer - J. Krist (Přebytek), p. Petr Truhlář, obecní
úřad, Děvín, prodejna potravin p. Loosové, Dům s pečovatelskou službou,
autobusová zastávka Kyje, luka u křížku MVDr. Pokorný. Tak jako každým
rokem i letos upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pro objemný odpad,
tedy odpad, který se nevejde do klasické popelnice. V žádném případě však do něj
neodkládejte dřevo, papír, železo, zbytkovou zeleň ale ani mrtvé slepice apod.
Tento svoz slouží pro občany. Firmy (fyzické, nebo právnické) a soukromě
hospodařící zemědělci si odvoz a likvidaci odpadu ze své činnosti zajišťují na vlastní
náklady na základě smlouvy s obcí, nebo svozovou firmou (Transport Trutnov).
Svoz nebezpečného odpadu
V pátek dne 23. dubna 2010 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Mezi
nebezpečný odpad patří např. lednice, televizory, plechovky od barev, nebo jiných
chemikálií, pneumatiky od osobních automobilů, žárovky, zářivky, autobaterie
apod. Odpad bude nakládán v těchto místech:
Křižovatka “Za větrem”
Kyje u DPS
Parkoviště u obecního úřadu
U Duškových
Autobusová zastávka u rybníka
Motorest Výšinka
Horní Žďár - křižovatka za penzionem

8.15 hod. - 8.30 hod.
8.35 hod. - 8.45 hod.
8.50 hod. - 9.15 hod.
9.20. hod. - 9.30 hod.
9.35 hod. - 9.45 hod.
9.50 hod. - 10.10 hod.
10.20 hod. - 10.40 hod.

Pálení trávy
Pravidelně v prvním čísle občasníku upozorňujeme občany na zákaz plošného
vypalování trávy (pravidelně zbytečně). Vždy se však najde někdo, kdo trávu plošně
vypaluje. Loňský rok nebyl výjimkou a tráva byla vypalována na několika 100 m2.
Žádáme ale také občany, kteří suchou trávu vypalují lokálně v kupkách, aby pálení
věnovali zvýšenou pozornost a aby brali ohled na sousedy a nepálili oheň v době, kdy
fouká vítr přímo do oken ložnice, nebo obývacího pokoje našeho souseda. Měli
bychom být k sobě alespoň trochu ohleduplní. Chce to jen chtít a jde všechno. Pro

jistotu, i když věřím, že to nebude potřeba zde ještě uvedu číslo na hasiče. Je to lehce
zapamatovatelné číslo 150.
Poděkování
K radosti dětí, ale i některých tatínků a maminek se i letos podařilo alespoň na několik
dní zaledovat asfaltové plochy kurtů u mateřské školky. Je jenom škoda, že se najde
málo dospělých, aby se zaledováním pomohli. Proto touto cestou děkuji hrstce
dobrovolníků, především z řad SDH, kteří se postarali o to, že si děti měli kde
zabruslit. Bude to příští rok s pomocí stejné?
Pálení čarodějnic
Ani letošní rok nebude výjimkou, a tak zveme občany z řad dospěláků
a dětí na již tradiční pálení čarodějnic, které se bude konat v
předvečer 1. máje, 30. dubna 2010 na hřišti Spartaku Hajnice. Tak jako
každým rokem i letos bude součástí pálení lampionový průvod a
ohňostroj s reprodukovanou hudbou. Odchod průvodu ve 20.00 hod.
od základní školy. Lampiony s sebou.
Připravované kulturní a zábavné akce pro rok 2010
I v letošním roce se uskuteční několik kulturních akcí, které budou pořádat Barevné
domky Hajnice, SDH Hajnice, Obec Hajnice.
15.5. 2010
22.5. 2010
29.5. 2010
12.6. 2010
26.6. 2010
3.7. 2010
10.7. 2010
21.8. 2010

-

dětská soutěž mladých hasičů
soutěž hasičů v požárním útoku dospělých
Folkový večer pro hajnické barevné domky
historická bitva
výročí založení SDH- 65 let
Dětský den
Hajnickej potlach
750 let 1. písemné zmínky obce

SDH
SDH
Barevné domky
Truvéři
SDH
OB
Wind, obecní úřad
obec, SDH
a možná něco navíc.

Historická kolona vojenských vozidel
U příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války bude dne 8. 5. 2010 projíždět naší
obcí kolona historických vojenských vozidel. Pojede z Úpice a cíl bude mít v Hradci
Králové. V Hajnici je plánována přestávka od 8.10 hod. do 8.45 hod. Zájemci o
historická vojenská vozidla se mohou v tuto dobu přijít podívat před základní školu,
kde budou tato vozidla vystavena.
Výročí svatby
Kdo s námi chcete oslavit svoji stříbrnou, zlatou, nebo diamantovou svatbu, nebo
svatbu příbuzných a známých v roce 2010 sdělte nám, prosím, tuto skutečnost na
obecním úřadě. Potěšte tak své blízké milou rodinnou oslavou, kterou pro Vás rádi v
obřadní síni obecního úřadu 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
Poplatek ze psa a poplatek za svoz odpadů
Upozorňujeme občany, že poplatek za psa a poplatek za odvoz odpadu je možné
zaplatit v hotovosti na obecním úřadě vždy v pondělí a ve středu od 7.00 hod. do

16.00 hod. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2010. Složenky trvale bydlícím občanům
nebudou rozesílány.
Zasedání zastupitelstva obce
Dne 15. 4. 2010 se od 17.00 hod. uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu
zasedání Zastupitelstva obce Hajnice. Projednávat se bude pouze jediný bod
„Centrální kanalizace a čistička odpadních vod“ Zveme občany k účasti.
Informace pro příznivce fotbalu - rozpis zápasů jaro 2010
4.4.2010
11.4.2010
18.4.2010
25.4.2010
2.5.2010
9.5.2010
16.5.2010
23.5.2010
30.5.2010
5.6.2010
13.6.2010
20.6.2010

16.30 hod.
16.30 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.

Lampertice
Hajnice
Chvaleč
Hajnice
Bernartice
Hajnice
Hajnice
D. Kalná
Hajnice
Prosečné
Hajnice
Podhůří

-

Hajnice
Chotěvice
Hajnice
Velká Úpa
Hajnice
Hostinné
M. Svatoňovice
Hajnice
Radvanice B
Hajnice
Borovnice
Hajnice

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
so
ne
ne

Přijďte povzbudit domácí mužstvo.
Záznamy ve školní kronice z let 1945 až 1947
Obecnou školu v Německé Brusnici zajistil učitel Josef Suchánek dne 5. června 1945.
Její správou pak byl pověřen učitel Václav Šesták, který přišel z Třebechovic pod
Orebem. Správy se ujal dne 9.čevna 1945. Vyučování ale bylo zahájeno v Obecné
škole v Kyji dne 3. září 1945 společně pro obě tehdy ještě samostatné obce Kyje a
Německou Brusnici. V Kyjovské škole zprvu nebyl ustanoven žádný učitel, takže tam
působil učitel z Brusnice, jelikož v brusnické škole bylo Místní správní komisí zřízeno
skladiště cenností, zabavených německým obyvatelům. Do Kyje chodilo z obou obcí
75 žáků (pravděpodobně i německých). Po vyklizení brusnické školy pak chodilo do
této školy 29 dětí. Počet českých dětí postupně narůstal v souvislosti s odsunem
Němců a příchodem nových Čechů. Na Kyjovské škole ještě ve školním roce 1945 46 vyučoval Václav Voltr z Úpice (zemřel v roce 2009). Dle záznamu ve školní
kronice byl proveden první odsun Němců v červenci 1945 a poslední v srpnu 1946.
Zůstala pouze německá lékařka, která byla odsunuta až po příchodu českého lékaře.
Divadelní spolek “Vlastimil” sehrál v roce 1946 3. divadelní představení. 1. května
1946 byl sem přidělen nový učitel Vladimír pech z Bělohradu, který později přešel do
Dolního Žďáru (v 70. letech působil jako okresní školní inspektor v Trutnově). Dne
18. Března 1946 zde provedl inspekci první poválečný školní inspektor, školní rada
Jaroslav Jansa, původem z Úpice. 23. května 1946 zde byl na inspekci zemský školní
inspektor, školní rada Dostál z Prahy. Ve školním roce 1946 - 47 byla do brusnické
školy jmenována učitelkou Marie Štepánová ze Suchovršic a Věra Huňáčková z
Chlumce nad Cidlinou. Od 1. září 1946 byla zřízena Mateřská škola a v ní byla první
učitelkou Miluše Špringerová. Dne 28. října toho roku sehrál divadelní spolek
“Vlastimil” ve prospěch školy hru “Praha je naše”. Na 17. prosinec byla svolána
veřejná schůze občanů obou obcí, na které školní inspektor Jansa doporučoval
sloučení obou škol, což se následující rok uskutečnilo. V březnu 1947 bylo přihlášeno
prvních 6 dětí Volyňských Čechů, přistěhovaných ze Sovětského svazu. 1. května

1947 byla zrušena jedna třída ve škole v Kyji. Žáci obou obcí 1. postupného ročníku
docházeli do školy v Kyji, žáci 2. a 3. postupného ročníku do školy v Brusnici a žáci
4. až 8. ročníku do druhé třídy v Brusnici. 27. května 1947 se konalo školní
shromáždění, včetně rodičů, na počest narozenin presidenta čsl. republiky Dr.
Edvarda Beneše. Americký červený kříž daroval škole zubní kartáčky a pasty, mýdla,
tužky a sešity. Z akce UNRRA (americká dobročinná organizace) byly dětem rozdány
čokolády. Místní školní rada zakoupila škole gramorádio značky “HORNYPHON”.
Za rok 1947 žáci školy odpracovali 475 hodin na zalesňovacích pracích pro lesní
správu. Zpravidla se zalesňovaly zemědělské pozemky vzdálené od obce, a které
nikdo neobdělával. Masarykova liga proti Tuberkulose provedla roentgenové
vyšetření dětí v zájmu odhalení TBC u dětí. Ve školním roce 1946 - 47 bylo zpočátku
46 žáků (21 chlapců a 25 dívek). Během roku přistoupilo 12 žáků (4 chlapci a 8
dívek), odešli 4 žáci. Školní rok byl ukončen s 55 žáky (25 chlapců a 30 dívek).
Tolik záznamy v 1. poválečné kronice, uložené v Okresním archívu v Trutnově. Škola
v Kyji byla zrušena v roce 1950, když došlo ke sloučení obcí Kyje a Německá
Brusnice a přejmenováni na Hajnici.
Vilém Urban - kronikář

