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Zpravodaj Obecního úřadu v Hajnici
Neprodejné

Vážení spoluobčané,
konec roku je opět za dveřmi, a také Vánoce, a to „dospěláci“ poznají hlavně podle kalendáře,
ale někdy také podle napadaného sněhu a také se to dá poznat podle hodně krátkého dne a
hodně dlouhé noci. Děti, alespoň ty malé, které ještě neumí číst, podle sněhu, Barborky, čerta
s Mikulášem, ale také podle zákazu lezení do skříní, do komor, do ložnic a na jiná místa, kde
se dají utajit dárky, které si tam Ježíšek s předstihem schoval.
Někteří, ale především asi děti, si Ježíška představují jako malého nahatého andílka, který i
když je tak malý, unese tolik dárků, kolik jich neunese ani jeho tatínek s maminkou
dohromady. Někdo má o něm zase představu jako o starším pánovi nebo spíše dědovi, který
má vlasy a vousy protkané stříbrnou nití, na sobě krásný stříbrný plášť, dobrácký výraz a na
zádech nůši. Je pravda, že tady je jistá podoba s jeho vzdáleným příbuzným, ale jenom přes
rozdávání
dárků.
Jestli má i křídla, o
tom by se dalo
polemizovat. Pak je
ještě jeden, který také
rozdává dárky, ale ten
je hlavně v televizi,
což je dobře, protože
s tím naším Ježíškem
se to nedá vůbec, ale
vůbec srovnat.
K někomu přijede Ježíšek na saních, které jsou zapřaženy do čtyřspřeží bílých koní, k někomu
se dostane po zlatém žebříku, k někomu přijde jen tak pěšky, k někomu nějak a na něčem
přiletí a k někomu se dostaví jen tak bez udání dopravního prostředku. Výsledek je však u
všech stejný. Zářící stromeček, dárečky, na tváři úsměv a oči plné očekávání.
Ale ať už to je jak chce, tak všem přeji, jménem svým, jménem zastupitelů a zaměstnanců
obce, aby ten jejich Ježíšek donesl do jejich domovů kromě dárků i dobrou pohodu a klid, do
nového roku aby přinesl plnou nůši štěstí, spokojenosti, lásky ale především zdraví, které je
cestičkou ke všemu ostatnímu.
Petr Červený - starosta
Střílení petard při oslavě příchodu Nového roku
Blíží se oslavy přelomu starého a nového roku. Současně s těmito svátky je i střílení zábavné
pyrotechniky a vypouštění rachejtlí všelijakého kalibru. Berte prosím ohled na čtyřnohé
kamarády, kteří tyto detonace velice těžko snášejí a díky vystresování se pravidelně i v naší
obci některý ztratí. Samozřejmostí zůstává i bezpečnost střílení v blízkosti propanbutanových
úložišť. Jedná se o lokalitu mezi domy č.p. 30 – 31, 32 – 33 a 133 – 134 (bytovky pod
hřištěm), úložiště v areálu H.L.F., dále úložiště u č. p. 225 (obecní bytovka) a nakonec
úložiště u zdravotního střediska. Bezpečná vzdálenost od výše uvedených úložišť je 200 m.
A na závěr už standardní připomenutí, že petardy nepatří do rukou dětem.
Poděkování
V letošním roce zasáhly sever Čech velké povodně. Především ve Frýdlantském výběžku tyto
povodně nabíraly katastrofické rozměry. Členové JPO Hajnice odjeli s vozidlem LIAZ na dva
dny do obce Višňová, aby pomohli lidem postiženým povodní s úklidem a s čerpáním vody ze

zatopených místností, za což jim patří poděkování. Naše obec zaslala na účet obce Višňová
finanční pomoc ve výši 10.000,-Kč.
Poděkování patří také těm, kteří ve svém volnu nezištně přispěli ke zdárnému průběhu 3.
ročníku Hajnického potlachu. Děkujeme také těm občanům, kteří pomáhali při slavnosti u
příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o naší obci a také těm, kteří podíleli na pořádání
nohejbalového turnaje.

Složení nového zastupitelstva obce Hajnice
Po letošních volbách do zastupitelstev obcí se po dlouhé době změnil počet volených
zastupitelů do zastupitelstva v naší obci. Doposud mělo zastupitelstvo 15 členů, z toho 5 členů
rady obce.
Nově je to pouze 11 členů zastupitelstva a rada obce není na základě zákona o obcích zřízena
vůbec. Do zastupitelstva byli zvoleni tito občané s následujícím zařazením:
Červený Petr – starosta
Malý Otomar – místostarosta
Ficbauerová Lenka – předseda sociálně zdravotní komise
Flegl Vladimír – člen kontrolního výboru
Fekiačová Pavla - předseda finančního výboru
Novotný Robert – předseda stavební a bytové komise
Vojtěch Petr – člen finančního výboru
Kroupová Monika – člen sociálně zdravotní komise
Včelišová Gabriela – člen finančního výboru
Ing. Valeš Václav – předseda kontrolního výboru
Mgr. Dvořáková Jitka – člen kontrolního výboru

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, bohatou nadílku a do nového roku hodně spokojenosti, lásky, štěstí,
a především hodně zdraví.

SDH Hajnice
Blíží se konec roku 2010,
proto bych Vás rád krátce
seznámil s výsledky práce
mladých
hasičů
SDH
Hajnice.
Celý rok 2010 jsme vcelku
úspěšně reprezentovali náš
sbor. V nejdůležitější soutěži
celostátní
hře Plamen
obsadilo naše mladší družstvo
3. místo a družstvo starších 4.
místo v okrese Trutnov. Také
v dalších soutěžích, kterých
jsme se zúčastnili, skončila
naše
družstva
v popředí
výsledkových tabulek. V pětidílném seriálu o přeborníka okresu Trutnov v běhu na 60m
s překážkami nás úspěšně reprezentovali tito naši závodníci:
v kategorii přípravka Lukáš Dvořák, který se stal přeborníkem okresu, mezi mladšími
dívkami Adéla Budinská obsadila 5. místo, Eliška Dvořáková celkové 6. Místo mezi
mladšími chlapci Martin Řehák skončil na 3. místě, Patrik Linhart na místě 5. mezi staršími
dívkami Eliška Urbanová vybojovala 13. místo. Titul přeborníka okresu v kategorii starší
chlapci obhájil i letos Ondřej Seman, Matouš Veik skončil 8. Jakub Veik 10. V obhajobě
nebo vylepšení loňského 2 . místa Markovi Térovi zabránilo dlouhodobé zranění. Dalším
našim zástupcům se nepodařilo probojovat do první desítky celkových výsledků.
Kompletní výsledky, fotografie a další
informace najdete na našich stránkách
www.mhhajnice.cz
Chtěl bych na závěr poděkovat novým vedoucím kolektivu Václavu Dvořákovi, Martinu
Linhartovi a všem dalším z řad rodičů za jejich práci a volný čas věnovaný hasičské mládeži.
Poděkování patří také našemu SDH, obci Hajnice a našim sponzorům za finanční a materiální
pomoc při zajištění naší činnosti.
Na rozdíl od našich mladých hasičů se nástupcům velice úspěšného soutěžního družstva
mužů nedaří navázat na úspěchy z let 2001 – 2004. Také slibně se rozbíhající činnost
družstva žen, začala brzy upadat pro nezájem některých členů.
Velice rádi proto do našich řad mladých hasičů ale i dospělých přivítáme nové členy se
zájmem o požární sport, ale i další hasičskou činnost.
Sbor dobrovolných hasičů v Hajnici se omlouvá všem příznivcům, přátelům a hostům,
kteří v minulých letech navštívili tradiční Hasičský ples, že se na zahájení plesové sezony
2011 nesejdeme. Kvůli problémům se zajištěním vhodného sálu jsme museli ukončit veškeré
přípravy plesu a ples zrušit.
Budeme se samozřejmě snažit v příštích letech, pokud to dovolí podmínky, v tradici
pokračovat.
Na závěr bych chtěl jménem celého SDH Hajnice i jménem svým popřát Vám i Vašim rodinám
pohodové prožití Vánočních svátků a do nastávajícího roku 2011 vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a vzájemné lásky.
Jaroslav Borůvka
vedoucí MH

