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Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou druhé číslo Hajnického občasníku v letošním roce, a tak mi dovolte, abych
Vás seznámil s některým děním v naší obci.
Pro celý letošní rok byla prioritou akce „Stavební úpravy obecních bytovek č. p. 223 a 224. Po dvou
letech příprav konečně došlo k zateplení a výměně oken v těchto domech. I když se jedná o relativně
novou výstavbu ( kolaudace byla uskutečněna na sklonku roku 1994 ), tak se dá říci, že byly ze všech
obecních bytovek v nejhorším stavu. Důvodem těchto stavebních úprav bylo především odstranění a
zamezení dalšího šíření plísní v bytech, které neblaze působí na zdraví nájemníků, především u dětí.
V měsíci srpnu budou stavební úpravy u obou bytovek za nemalé finanční prostředky s finanční
podporou v rámci akce „Zelená úsporám“ dokončeny. Lze tedy jen věřit, že celá tato stavební úprava
se uskutečnila ku prospěchu věci. Po výměně oken v jedné polovině obecní bytovky u hřiště nastala
řetězová reakce žádostí na výměnu oken v ostatních domech, které jsou v majetku obce. V některých
případech se jedná o oprávněné a opodstatněné požadavky, v některých možná o méně oprávněné.
V bytovce u hřiště se vyměnila, jak už bylo zmíněno výše, pouze polovina oken na západní straně
domu, kdy důvodem byla jejich špatná kvalita již od výrobce, včetně špatné volby nestejného
materiálu. Po třiceti letech, kdy byla vystavena západním větrům, dešti, slunci i mrazu, měla tato
okna životnost za sebou. V nedobrém stavu jsou třeba okna u obecních bytovek vedle obecního
úřadu, ale taky třeba u zděného domu č. p. 6, který je přistavěn k právě rekonstruované roubené
chalupě. Bude-li to jen trochu možné a bude-li vypsána výzva z OPŽP na dotace pro výměnu oken,
případně na zateplení plášťů budov, tak se jistě bude v těchto stavebních úpravách pokračovat.
V opačném případě by se musela hledat jiná alternativa financování. Špatný stav oken je však i na
budově mateřské školky. Tady je potřeba počítat s jejich přednostní výměnou.
Další, ale o trochu menší prioritou jsou pokračující práce na přestavbě roubené chalupy č. p. 6.
V letošním roce jsme opět od Ministerstva kultury ČR, prostřednictvím obce s rozšířenou působností
(město Trutnov) získali dalších 100.000,-Kč ( jedná se cca o 50 % nákladů v letošním roce ) pro tyto
stavební úpravy. Pro letošní rok počítáme s celkovými náklady na opravu roubenky ve výši 210.000,Kč. Pak už bude potřeba „jenom“ dokončit novou zděnou přístavbu u této chalupy. Tady však již
dotace od MK ČR nebude možná. Budeme však zjišťovat možnosti získat finance z jiných resortů a
dotačních programů, případně grantů od Královéhradeckého kraje.
V příštích letech se plánuje další výstavba chodníků, vybudování dětských hřišť v Horním Žďáru a
Hajnici a sportoviště s umělým povrchem pro míčové hry. I tady se budou zjišťovat možnosti získání
finančních příspěvků. Avšak v případě schválení výstavby
centrální kanalizace a výstavby centrální čističky odpadních vod
zastupitelstvem obce, se tato stavba dostane na první místo
v důležitosti připravovaných akcí.
Závěrem mi dovolte, abych těm občanům, kteří ještě nenastoupili
dovolenou, popřál hodně pěkného počasí k nabytí nových sil do
druhé poloviny roku, šťastnou a bezpečnou cestu pro ty, kteří za
odpočinkem pojedou autem nebo vlakem a pro ty, kteří za
odpočinkem poletí, tak šťastný let, málo turbulencí a měkké
přistání.
Těm, kteří již mají po dovolené, přeji alespoň slunečné a teplé
dny, třeba pro letní víkendové grilování nebo jen pro odpočinek
na svých zahrádkách, případně na sobotních a nedělních cestách
za krásami naší vlasti. A že jich je hodně.

Petr Červený – starosta
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TŘÍDĚNÝ ODPAD
Opětovně upozorňujeme občany, že do kontejneru na sklo nepatří autoskla, ani
skla s kovovým zpevňovacím drátkem. Tato skla můžete vhodit vždy na jaře do
kontejneru na objemný komunální odpad.
U tříděného plastového odpadu, ale i skla, papíru, případně u velkoobjemových
kontejnerů na komunální odpad chci upozornit na to, že tyto kontejnery
neslouží pro ukládání odpadu z podnikání. Podnikatelé a živnostníci by měli mít
sepsanou smlouvu se svozovou firmou nebo obcí.

ČERNÁ KRONIKA
Léto je v plném proudu, tak opět začínají noční křižácké nájezdy na zahrádky,
noční dramatické návštěvy hřbitova (pouze pro odvážné) a noční posezení do
ranních hodin v čekárnách autobusových zastávek. A tak je na hřbitově
přestěhována lavička (možná pro potřeby vyvolávání duchů zesnulých), rozbitá
lucernička, povalený náhrobek s rozbitou náhrobní deskou. No není to hrdinství?
Na zahrádkách jsou vytrhány laťky z plotu, solární lampičky, které zdobí jezírko,
se nahází na zahrádku souseda bez ladu a skladu s naprostou absencí vkusu. V jedné z čekáren jsou i
zbytky z romantického grilování, včetně grilu a v druhé čekárně se zase pro změnu uskutečnila
diskotéka s doprovodným programem Kdo utrhne víc plakátů. A aby toho nebylo málo, tak na
čističce odpadních vod u č. p. 223 někdo z dlouhé chvíle demontoval minimax s následným
vystříkáním po blízkém okolí. Vytrhané patníky kolem silnice jsou jistou samozřejmostí. Apeluji proto
na rodiče, aby se alespoň trochu starali o to, kde se jejich neplnoleté děti ve večerních a nočních
hodinách pohybují a jaké jsou jejich aktivity. Bylo by možná zbytečné, ale už by bylo asi potřeba, aby
se naplnilo přísloví, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu ……. Vždyť všichni víme, oč tu běží.

I TACÍ LIDÉ PŘIJÍŽDĚJÍ DO NAŠÍ OBCE
MILÝ NÁVŠTĚVNÍKU OBCE HAJNICE,
jako vedení organizace Barevné domky Hajnice jsme VYDĚŠENI situací, kdy některý z občanů je v tak
svízelné životní situaci JAKO TY. Musí to být hodně těžké, být tak moc chudý, že nezbytně potřebuješ
LEDNIČKU, jejíž hodnota nečiní víc jak 100,-Kč a jež jsme využívali při organizaci CHARITATIVNÍCH
KONCERTŮ. Musí to být něco STRAŠNÉHO, co člověka dostane až na samé bahnité dno a on
v ZÁPASE o holé přežití OKRADE lidi s mentálním postižením, kteří mají ten život složitý hned od
samého počátku a nikdy, i kdyby sebevíc pracovali a snažili se, nikdy se svého MENTÁLNÍHO
POSTIŽENÍ NEZBAVÍ. Ale ty, Vážený občane, jsi na tom URČITĚ HŮŘE. Pokud ještě něco nezbytně
potřebuješ, ozvi se nebo se zastav v hajnickém areálu Barevných domků a my s našimi mentálně
postiženými obyvateli se na tebe složíme a určitě ti pomůžeme. Když bude
nejhůře, a ty nebudeš mít kam složit hlavu, určitě to nějak vymyslíme. Třeba
budou ochotni i někteří naši plně a celoživotně imobilní (nechodící) a
inkontinentní (s plenami) obyvatelé se dva uskrovnit na jednom lůžku,
abychom ti mohli věnovat postel. Máme strach , abys ji neodvezl některému
z nich z pod hlavy v nočních hodinách za asistence tmy, jako tu zmíněnou
ledničku.
S pohrdáním obyvatelé a pracovníci
Barevných domků Hajnice
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SK SPARTAK HAJNICE
Sportovní klub Spartak Hajnice zve občany a příznivce fotbalu na podzimní
mistrovská utkání, která se začínají hrát na domácím hřišti dne 28. 8. 2011 a končí
opět na domácím hřišti dne 5. 11. 2011. Termíny zápasů jsou uvedeny samostatně
na zadní straně tohoto občasníku.
KLID O NEDĚLÍCH
Tak jako k městu patřil a možná ještě patří hluk a zápach z motorů automobilů a autobusů, nebo
třeba rozjezdy, brzdění a cinkání tramvají, tak k vesnici patřilo a možná ještě trochu patří ranní
kokrhání kohoutů, štěkot psů, řezání dříví na cirkulárkách a brzká jízda Zetorem pro krmení, nebo do
lesa pro „vejřez“. Doba se však mění, a tak přibývá občanů, kteří by si chtěli o nedělích, ale třeba i o
svátcích v klidu, bez hukotu sekaček, strunovek, křovinořezů, motorových pil, cirkulárek apod.
odpočinout. Zkrátka, udělat si hezkou neděli. Většině občanům se klid strojů podaří dodržet, a tak je
většině občanům nedělní klid dopřán.
Může se však stát, že vlivem špatného počasí se nepodaří během pracovních dnů nebo soboty
zahrádky posekat. Za týden, a to platí především pro rekreační stavby, by již bylo pozdě a tráva by se
sekala s velkými obtížemi. Podobný problém může vzniknout, když je dotyčný člověk celý týden od
rána do večera v práci a někdy třeba i v sobotu. Jak se zachovat? Věřím tomu, že nikdo z těch, kdo
tyto aktivity o nedělích provozují to nedělají schválně. Nebo se, především ve vztahu k sekání, pletu?
V poslední době se zvyšují na obecní úřad tlaky pro schválení obecně závazné vyhlášky o nedělním
klidu. Obec, řekněme, že zatím z rozumu tomuto tlaku odolává a sází na zdravý rozum občanů, na
zdravý rozum sousedů. Není nic lepšího, než když se dva lidé, nebo obě strany dohodnou. I bez
vyhlášky. Schválení vyhlášky je jedna věc a neměla by být problémem, kontrola dodržování vyhlášky
je druhá, málo příjemná věc a zahájení případného správního řízení třetí a nepříjemná věc. Apeluji
proto na občany, apeluji na zdravý rozum. Nebuďme k sobě lhostejní, vždyť při troše ohleduplnosti a
ruku v ruce s trpělivostí lze oboustranné dohody dosáhnout, nebo se k ní alespoň za cenu
kompromisů obou stran přiblížit.
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Hajnice – tenisové kurty – sobota 13. 8. 2011 – 19.00 hod.
Předkapela skupina „STYL“
Vstupné 80,- Kč

Placená inzerce občanů:
Prodám slunný byt 2+1 ve zděné bytovce v Hajnici v osobním vlastnictví, nová plast. okna, včetně
žaluzií, nové stoupačky, internet, anténa TV
Dispozice: chodba, koupelna, WC, prostorná kuchyň, obývací pokoj, ložnice. Dům je udržovaný nová střecha, okna, okapy, hromosvod.
V plánu je zateplení, fasáda, zvonky, vchodové dveře. K bytu je k dispozici zahrada, garáž. Info:
603108815, email: dadaki@seznam.cz
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Na titulní straně historické obrázky z Kyje.
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