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Vážení spoluobčané,
S příchodem jarních dnů se k Vám dostává první číslo Hajnického
občasníku v letošním roce.
Dříve, než se do něho začtete, dovolte mi, abych Vám popřál hezké prožití
velikonočních svátků a aby Vám jarní sluníčko svítilo při procházkách po
krásném okolí a svým teplem pomáhalo k dobré náladě při odpočinku,
nebo práci na zahrádkách.
V loňském roce byla po čtyřech dlouhých letech dokončena přestavba
bývalé haly MTZ na novou hasičskou zbrojnici. Od prosince loňského
roku již slouží jednotce požární ochrany a lze si jen přát, aby sloužila ke
spokojenosti všech ještě dlouhá léta. Přestavba této haly byla pro rok 2010 prioritou. Druhou
prioritou pro rok 2010 byla především z důvodu plísně oprava obecních bytovek č.p. 223 a
224 s cílem zabránit dalšímu šíření plísní. Jedná se relativně o nové domy, ale bohužel jsou
v takovém stavu, že je jejich oprava nutná. Tyto domy byly zkolaudovány v prosinci roku
1994 a ten samý měsíc se už do nich nastěhovali nájemníci. Byty nebyly vyschlé, ani
vymrzlé, špatně umístěné nedostačující el. topení, narušené tepelné mosty u ocelových
nosníků balkonů. K tomu z důvodu zimních měsíců málo větrání a následně i slabé vytápění
nedokonalým topením. V neposlední řadě byl i špatný až havarijní stav oken, kdy začaly
z důvodů špatné kvality dřeva na oknech sjíždět okenní tabulky v rámech. To vše se
podepsalo na nynějším stavu bytovek. Na základě odborné kontroly bytů v těchto domech
bylo navrženo celkové zateplení a výměna oken s tím, že plíseň ustoupí. Plastová okna již
byla osazena v loňském roce. Zateplen bude plášť budovy, včetně zateplení podlahy půdy a
stropů v přízemních neobývaných místnostech. Je zažádáno o dotaci „Zelená úsporám“ a
v současné době je již žádost přijata. I když je program „Zelená úsporám“ momentálně
přerušen, tak naše žádost byla, díky včasnému podání, vyřízena. Škoda jen, že tyto finanční
prostředky budou proplaceny až po dokončení oprav obou domů.
Pro letošní rok máme opět zažádáno o dotaci u Ministerstva kultury ČR na opravu roubené
chalupy č.p. 6. V případě jejího získání budou na této nemovitosti opět práce pokračovat, aby
mohla v brzké době sloužit svému účelu.
Bylo zažádáno i o dotaci z POV u Královéhradeckého kraje na výstavbu chodníků tzv. druhá
etapa. Tady jsme však v prvním kole na získání finančních prostředků neuspěli.
Petr Červený
Pálení trávy
Opět zcela zbytečně upozorňujeme na zákaz plošného vypalování trávy. Stalo se již jistým
folklorem, že v prvním čísle Hajnického občasníku pravidelně upozorňujeme na tento
zlozvyk. Vždy se však najde někdo, kdo má potřebu to vyzkoušet. Nejinak tomu bylo i letos a
jenom s velikým štěstím nedošlo k rozšíření ohně. Upozorňujeme proto opět, že plošné
vypalování trávy je od zákona zakázáno. Pálení suché trávy je povoleno pouze lokálně
v kupkách. I tady je však potřeba zvýšené opatrnosti, aby se oheň nerozšířil do nežádoucích
míst. V neposlední řadě bychom měli být ohleduplní k našim blízkým, nebo i vzdálenějším
sousedům a neposílali jim kouř celý den do oken, že si ani nemůžou vyvětrat. Někdy jsou
povětrnostní podmínky nepříznivé, ale při troše dobré vůle i toto lze zajistit.

Pálení čarodějnic
Rok opět utekl jako voda a znovu zveme občany, ale především děti, na
již tradiční pálení čarodějnic. Pálení se opět bude konat na fotbalového
hřiště. Tak jako každým rokem půjde i letos lampionový průvod
s odchodem od základní školy ve 20.00 hod. Kolem 21.15 hod. začne
ohňostroj.
Poplatek ze psa a poplatek za svoz odpadů
Upozorňujeme občany, že poplatek ze 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 30.6.2011. Složenky trvale bydlícím občanům nebudou
rozesílány.
Poplatek za vodné
Občané, kteří si chtějí zaplatit vodné za 1. pololetí 2011, mohou tak
učinit s opsaným stavem vodoměru na obecním úřadě každý den od
7.00 do 8.30 a v pondělí a ve středu kromě uvedených hodin ještě v odpoledních hodinách od
14.00 do 15.30 hod. V této době je přítomen vodohospodář. Dodržujte, prosím, uvedené časy.
Kulturní a sportovní akce
I v letošním roce se pro Vás připravují kulturní a sportovní akce. V měsíci květnu pro Vás
SDH Hajnice připravuje hasičské soutěže. Dne 14. 5. a 15. 5. 2011 se uskuteční soutěž
mladých hasičů, poprvé je soutěž dvoudenní. Dne 21. 5. 2011 se uskuteční soutěž hasičů
v požárním útoku dospělých. V režii Barevných domků Hajnice se
28. 5. 2011 uskuteční již tradiční „Folkový večer“. Dne 24. 6. 2011
opět v režii Barevných domků vystoupí kapela „Benjaming band“
plus další kapela. O prázdninách dne 9. 7. 2011 se uskuteční v režii
obecního úřadu a skupiny Wind již čtvrtý ročník Hajnického
potlachu a v srpnu, tedy přesně řečeno 13. 8. 2011, tentokrát v režii
SDH Hajnice, vystoupí opět kapela VAŤÁK. Dne 20. 8. 2011 se
uskuteční také již tradiční turnaj v nohejbalu.
Termíny dětského dne, pohádkového lesa a procházky strašidelným lesem budou včas
upřesněny.
Z časových a ekonomických důvodů se v letošním roce neuskuteční mezi lidmi oblíbená
historická bitva.
Výročí svatby
Kdo s námi chce oslavit svoji stříbrnou, zlatou, diamantovou svatbu
nebo svatbu příbuzných a známých v roce 2011, 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.

Dětská hřiště, sportoviště, tělocvična
V loňském roce bylo zažádáno ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory o dotaci
z fondu EU na vybudování dětského hřiště v Horním Žďáru. Bohužel jsme ani jedna obec
v rámci Společenství obcí Podkrkonoší neuspěla.
Pro letošní rok se žádost o dotaci podala opět s rozšířením o dětské hřiště do Hajnice. Žádost
byla podána u nadace ČEZ, která může poskytnout finanční částku až do výše 1 milionu
korun. Podmínkou není ani finanční spoluúčast z vlastních zdrojů. Cena našeho projektu se
pohybovala u částky 800.000,-Kč. Bohužel ani tady jsme údajně z velkého množství žádostí u
nadace ČEZ neuspěli.
Ohledně dětských hřišť a sportovišť, kde by se děti mohly vydovádět, máme co dohánět.
Pevně však věřím, že se alespoň část prostředků v budoucnu najde a děti ošizeny nebudou.
Posouvá se i plán na vybudování sportoviště s umělým povrchem pro míčové hry, které mělo
být vybudováno v blízkosti fotbalového hřiště. Všechno má společného jmenovatele, finanční
prostředky. V poslední době se investovaly nemalé finanční zdroje do nové hasičárny, teď se
budou investovat do stavebních úprav obecních domů č.p.223 a 224, které nejsou v dobrém
stavu.
V obci je absence i kryté tělocvičny, nebo podobného zařízení s celoročním provozem.
Zastupitelstvo proto schválilo na svém zasedání vypracování studie na doopravení zbývající
části haly, která navazuje na novou hasičárnu. Studie bude zohledňovat tělocvičnu s obecním
sálem včetně sociálního zázemí. Vypracováním studie se dopracujeme k ceně pro realizaci a
při získání dotace s přijatelnou spoluúčastí by i tato akce mohla být realizována.
Přehled termínů svozu nebezpečného odpadu, rozmístění
kontejnerů na objemný odpad a sběru železného šrotu v roce 2011
Svoz nebezpečného odpadu – 22.4. 2011
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 – 8.30 hod.
8.35 – 8.45 hod.
8.50 – 9.15 hod.
9.20 – 9.30 hod.
9.35 – 9.45 hod.
9.50 – 10.10 hod.
10.20 – 10.40 hod.

Rozmístění kontejnerů pro objemný odpad v osadách kolem obce Hajnice:
Kontejnery budou rozmístěny v pátek dne 29. 4. 2011 – Nesytá, Mravenčí domky, Stará
Hajnice, Výšinka, Dubový Dvůr, Horní Žďár.
Rozmístění kontejnerů pro objemný odpad v obci Hajnice:
Kontejnery budou rozmístěny v pátek dne 6. 5. 2011 – křižovatka p. Lamerová – p. Krist,
p. Petr Truhlář, obecní úřad, Děvín, prodejna potravin p. Loosová, DPS, autobusová
zastávka Kyje, luka u křížku MVDr. Pokorný.
Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu dne 7. 5. 2011 od 7.00 hod. ve všech lokalitách
obce Hajnice. Prosíme občany, aby železný šrot připravili k odvozu těsně před termínem
svozu, aby nedocházelo k jeho rozkrádání.

