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Neprodejné

Jaro je tady, Velikonoce a Velikonoční pondělí taky.
Velikonoční pondělí je nejvýznamnějším
dnem z celých
velikonočních
svátků. Toho
dne se odbývá
pomlázka,
hodování,
chodí se na
koledu.
Velikonoce a
koleda, stejně
jako Vánoce jsou hlavně pro děti velice
přitaţlivou záleţitostí. Koleda zřejmě
vznikla uţ v předkřesťanském období a
byla úzce spjata s jarním časem, kdy
začínala práce na polích, která byla pro lid
velmi důleţitá. Ruku v ruce s koledou jde i
pomlázka, nebo-li také tatar, mrskačka,
ţíla aj. Těmito výrazy se označoval starý a
velmi rozšířený zvyk, při kterém chlapci a
muţi šlehají dívky a ţeny pomlázkami.
Pomlázka je spletená z prutů, kterých bývá
4, 8, 12, ale i 24. Vrbové pruty se před
pletením namáčejí, aby byly pruţné a
vláčné. Slovo pomlázka má svůj význam
v omlazování, ale také přináší do domu
úrodu, blahobyt a štěstí. Šlehají se zvláště
dívky, pro jejich stálou svěţest, zdraví, a
veselost. Omlazovat se musí nejen lidé, ale
i dobytek. Proto také mládenec, který
přišel do domu na koledu první, byl
nejštědřeji obdarován. Hospodyně si od něj
vzala pomlázku a pošlehala jí všechen
dobytek. Pomlázky se pletly různě velké.
Malá se nosila v kapse, se středně velkou
se chodilo na koledu a existovala i větší
tzv. obřadní. Na tu se zavěšovaly stuhy a
pentle, které byly vizitkou vkusu děvčat a
paní. Šleháním se symbolicky přenáší síla
jarní omládlé přírody na ţivou bytost.
Právo chodit na pomlázku začíná pro
mládence o půlnoci z neděle na pondělí a
končí v pravé poledne v pondělí. Zprvu
obcházeli domy jen chlapci, dnes je moţné
vidět i děti s rodiči, nebo i ţenaté muţe. Ti

však zejména navštěvují příbuzné rodiny
nebo sousedy. Dodnes platí na vesnici, ţe
koledníky nelze odmítnout. I kdyţ dívky
při mrskání křičely, na oko utíkaly a
durdily se, byla by se velice hněvala ta,
kterou by nějaký hoch nepřišel vymrskat.
Při pomlázkové obchůzce říkali koledníci
koledy. Dnes je hlavně ti menší koledníci
říkají také, ale omezilo se to především na
koledu, „Hody, hody, doprovody, dejte
vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte
aspoň bílý, slepička Vám snese jiný“.
V lepším případě: „Paní mámo krásná,
dejte libru másla, nedáte-li máslíčko, dejte
aspoň vajíčko“. Ale těch koled bylo velké
mnoţství a je škoda, ţe tak nějak vymizely
z paměti starších koledníků, např.: „Hody,
hody, doprovody, já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno
červené, ţe mi dá lán jetelíčka, a já řekl ne,
ne, ne. Za potůčkem na dvorečku, mám já
strýčka králíčka, tomu nosím kaţdým
rokem malovaná vajíčka. Hody, hody
doprovody, já jsem malý zajíček, dojdu-li
tam bez nehody, dám mu kopu vajíček“.
Pro chlapce: „Upletl jsem pomlázku, hezčí
neţli z obrázku. Všechny holky, které
znám, navštívím a vymrskám. Neţ mi dají
vajíčko, vyplatím je maličko“. A ještě
jednu pro děvčata: „Kropenatá slepička,
snesla bílá vajíčka. Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji. Pentličky si
nastříhám, na pomlázku jim je dám“. A
jako poslední jednu novější koledu, která si
jiţ také nachází své místo u mládeţe: „Já
jsem malý koledníček, koledovat neumím
tak mi rychle něco dejte ať tu dlouho
nestojím, nebo nečumím“ ?
Ale to
uţ je vlastně jedno.
Při
pomlázkové
obchůzce
dostávají
koledníci
nejrůznější
dary: koláče, ovoce,

zákusky, ale také maso, třeba to ve
strouhance, peníze nebo alkohol ( dříve jen
ti starší, dnes někdy i ti mladší ).
Nejběţnější odměnou však byla vejce,
všeobecně
povaţována
za
symbol
Velikonoc i jara. Zvláště ceněna pak byla
vejce malovaná, zejména barvená na
červeno. V lidovém ţivotě se tato barva
povaţuje za symbol ţivota a údajně má i
magickou moc.
Pomlázka se také stala vhodnou příleţitostí
mileneckých vztahů mezi mladými lidmi.
Malovaná a zdobená vajíčka se stala do
jisté míry poslíčky lásky. Tak jsme na

vajíčkách mohli nalézt třeba nápisy: Máš-li
ke mně lásku, přijď k nám na pomlázku,
nebo: komu tu pomlázku dám, ten srdce
mého bude pán, a do třetice: v malovaném
vajíčku, posílám Ti hubičku. A tak úplně
na konec mi váţení spoluobčané dovolte,
abych Vám popřál pěkné proţití krásných,
jarních, velikonočních svátků, sluníčko aby
Vás provázelo na kaţdém Vašem kroku a
svými teplými paprsky dopomohlo k dobré
náladě před skutečným příchodem teplých
dnů.
Část textu převzato od Mgr. Martiny Lahovské

Petr Červený – starosta

Velikonoční odpoledne
Osvětová beseda Hajnice připravila pro děti „Velikonoční dílny“, které
se uskuteční dne 24. března 2012 od 14.00 hod.v jídelně H. L. F.
Vstupné bude pro děti 20,- Kč, pro dospěláky dobrovolné. Bliţší
informace budou upřesněny s předstihem na plakátech.
Pálení trávy

Navýšení poplatku za systém svozu
komunálního odpadu

Jako kaţdým rokem, i letos „zcela
zbytečně“ upozorňujeme na zákaz
plošného vypalování trávy. Kaţdým
rokem na tento problém upozorňujeme,
kaţdým rokem se najde někdo, kdo to musí
odzkoušet. A tak ještě jednou, plošné
vypalování trávy je od zákona zakázáno,
můţe se tráva pálit pouze lokálně na
kupkách, ale i tady chci poprosit o
zvýšenou
pozornost,
ale
také
o
ohleduplnost k našim sousedům, aby
nebyly vykuřováni jako v nedávné
minulosti mouchy dymoganem. Stačí
jenom trochu dobré vůle, příznivý vítr a je
vyhráno.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
8. 12. 2011 schválilo s platností od 1. 1.
2012 navýšení poplatku za systém svozu
komunálního odpadu z 420,-Kč na
nynějších 450,-Kč za občana a rok, nebo
450,-Kč/1 rok za objekt, který slouţí
k rekreaci. Děti do 15 ti let věku mají 50%
slevu. Minulý poplatek byl v platnosti od
roku 2005 a jeho nynější navýšení bylo
provedeno
na
základě
kalkulace
z podkladů, které dodala firma, zajišťující
svoz komunálního odpadu. Poplatek je
splatný do 30. 6. 2012 (netýká se
poplatníků, kteří platí poplatek přes SIPO).
Sloţenky nebudou trvale bydlícím
občanům rozesílány.

Výstavba kanalizace a ČOV
Přípravné práce pro vybudování centrální kanalizace a čističky odpadních vod stále pokračují.
Předpokládaná cena se sníţila z 80 mil. korun na 65 mil. korun. V současné době je veškerá
dokumentace pro územní řízení předána ke kontrole do Hradce Králové. V měsíci březnu aţ
dubnu by měla být Státním fondem ţivotního prostředí ČR vyhlášena výzva na tyto akce. A to
nastane okamţik, kdy obec definitivně rozhodne, zda bude kanalizace vybudována či nikoliv

Třídění odpadů
Vzhledem k tomu, ţe se
stále najdou jedinci,
kterým třídění odpadů
dělá problém, uvádíme,
jak odpad třídit.
Plasty patří do žlutého
kontejneru.
Do
kontejnerů na plasty
patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboţí, obaly
od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme
v menších kusech. Nepatří sem mastné
obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od ţíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.
Stává se nám, ţe nápojové kartony,
známé jako krabice na mléko nebo víno,
jsou vhazovány do modrých kontejnerů na
papír. Tyto nápojové kartony však patří do
žlutých kontejnerů na plast - případně do
oranžových pytlů. Oranţové pytle k
vytřídění nápojových kartonů dostanete na
obecním úřadě. Patří sem krabice od
dţusů, vína, mléka a mléčných výrobků,
které je potřeba před vhozením do
kontejneru nebo pytle řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od
kávy a různých potravin v prášku.
Neodhazujte sem ani nápojové kartony
obsahující zbytky nápojů a potravin.
Sklo vhazujete do zeleného nebo bílého
kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je
důleţité třídit sklo i podle barev: Barevné
do zeleného, čiré do bílého. Pokud je
kontejner na sklo jen jeden, pak do něj

dávejte sklo bez ohledu na barvu.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá
skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do zeleného kontejneru můţeme vhazovat
barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů.
Vhodit do zeleného kontejneru můţete také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého
kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin a
rozbité skleničky. Do těchto nádob nepatří
keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné
zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Papír patří do modrého kontejneru. Ze
všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za
rok hmotnostně nejvíc. Vhodit sem
můţeme například časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky
sem můţete také vhazovat, Nevadí ani
papír
s kancelářskými
sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku!
Do modrého kontejneru nepatří celé
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve
větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový,
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze uţ nadále recyklovat.
Pozor, pouţité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice!
Nově lze do sběrného boxu na obecním
úřadě odevzdávat úsporné kompaktrní
zářivky, trubicové zářivky a LED světelné
zdroje.

Ledování ploch k bruslení
Děkujeme touto cestou všem, ale tentokrát hlavně hasičům, kteří se podíleli na ledování
asfaltových kurtů na bruslení pro naše děti. Nemělo to chybu, aţ na ten veliký mráz. Byl sice
dobrý na tvorbu ledu, ale jinak byla zima jak v eskymácké tělocvičně. A to pro některé děti
nebylo moc dobré, a tak byly nuceny opustit kluziště s časovým předstihem.

Poplatky ze psů – upozornění
V poslední době přibývá případů, kdy majitelé vlastní větší počet psů a
nahlášeného mají pouze jednoho. Upozorňujeme, ţe dle místní vyhlášky se
poplatek platí za kaţdého psa v domě, nový pes v domácnosti se musí
hlásit ihned a platí se za něho od 3 měsíců věku. V letošním roce budou
probíhat námátkové fyzické kontroly, které se budou zaměřovat na počty
psů v domácnosti. Všichni majitele psů, kteří vědí, ţe je nemají nahlášené, by je měli přihlásit
na OÚ co nejdříve v úřední dny – pondělí, středa. Současně ţádáme všechny majitele psů,
kteří nemají přidělenu, anebo ztratili známku na psa, aby se o tuto přihlásili na OÚ. Dle
vyhlášky se za 1. psa platí 200,- Kč a za kaţdého dalšího 300,-. Důchodci platí poloviční
částku. Osvobozeni od poplatku jsou pouze psi, kteří jsou drţeni pro výkon práva myslivosti
(i tento pes by se měl ale přihlásit) a psi, které si majitel vzal z útulku a nalezenci. Poplatek je
splatný do 30. 6. 2012, sloţenky na platbu poplatku nebudou rozesílány. Platby jsou
přijímány v hotovosti v účtárně obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu.
Kulturní a sportovní akce
Tak jako kaţdý rok i letos se pro Vás
připravují kulturní a sportovní akce. Dne
12.5. a 13.5. 2012 se na hřišti uskuteční
dvoudenní soutěţ mladých hasičů, o týden
později 19.5.2012 se uskuteční opět na
hřišti soutěţ dospělých hasičů v poţárním
útoku. V měsíci červnu, přesně 2. června
2012 se uskuteční na kurtech u mateřské
školky dětský den, kde jako host
s programem pro děti vystoupí známá
zpěvačka Heidi Janků. O týden později 9.
června 2012 pro Vás Barevné domky
Hajnice opět na kurtech připravily
„Folkový večer“. A ještě v červnu,
konkrétně 23. června 2012 a opět v reţii
Barevných domků Hajnice se na kurtech

uskuteční koncert skupiny „Benjamin
band“. A je tady červenec, a stává se jiţ
tradicí ţe v polovině měsíce se na kurtech
sejdou regionální country kapely na
„Hajnickém potlachu“. Nejinak tomu bude
i letos a „Hajnickej potlach“ se uskuteční
v reţii skupiny WIND a Obecního úřadu
Hajnice 14. července 2012. V měsíci
srpnu, datum ještě bude upřesněn se na
kurtech uskuteční taky jiţ tradiční turnaj
v nohejbale. A v září jiţ tradičně
„Svatováclavské posvícení“ s bohatými
atrakcemi pro děti.
Občerstvení na všechny připravované akce
je jiţ zajištěno a začátky jednotlivých akcí
budou upřesněny v dostatečném předstihu
na plakátech.

Mistrovské utkání ve fotbale jaro 2012
8. 4. NE
14. 4. SO
22. 4. NE
29. 4. NE
6. 5. NE
8. 5. ÚT
13. 5. NE
20. 5. NE
27. 5. NE
2. 6. SO
10. 6. NE
16. 6. SO

Hajnice - Úpice „B“
Chotěvice - Hajnice
Hajnice
Lampertice
Libotov Hajnice
Hajnice Borovnice
Podhůří „B“ - Hajnice
Hajnice - Bernartice
Kuks
Hajnice
Hajnice Chvaleč
Maršov Hajnice
Hajnice - - Prosečné „B“
Prosečné „A“ - Hajnice

16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
14.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

Četnost jmen v naší obci do 10. místa
Chlapci, muži

Dívky, ženy

Pořadí/Jméno

Počet

Pořadí/ Jméno

Počet

1. Petr
2. Jiří
3. Josef
4. Jan
5. Miroslav
6. Pavel
7. Jaroslav
8. Martin
9. František
10. Tomáš

37
34
34
31
25
24
21
19
13
13

1. Jana
2. Marie
3. Věra
4. Petra
5. Lenka
6. Alena
7. Tereza
8. Hana
9. Kateřina
10. Lucie

19
18
16
15
12
11
11
10
10
10

Četnost příjmení v naší obci do 10. místa
Příjmení
1. Novotný/Novotná
2. Novák/Nováková
3. Řehák/Řeháková
4. Vojtěch/Vojtěchová
5. Linhart/Linhartová
6. Urban/Urbanová
7. Hrneček/Hrnečková
8. Dušek/Dušková
9. Šedek/Šedková
10. Kajzr/Kajzrová

Počet
27
16
16
15
14
14
13
12
11
10
Výročí svatby

Kdo s námi chce oslavit svoji stříbrnou, zlatou, diamantovou svatbu, nebo svatbu příbuzných
a známých v roce 2012, 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 bohuţel jinou moţnost, jak tato výročí zjistit, proto Vás touto cestou prosíme o
spolupráci. Sbor pro občanské záleţitosti v Hajnici Vám děkuje a těší se na Vás.
Blahopřání
Významné ţivotní jubileum v letošním roce oslaví někteří naši občané. Mezi
oslavence patří pan Jan Furička, pan Rudolf Hartman, pan Miroslav Hušek,
paní Jiřina Malichová, paní Zdeňka Přeučilová, paní Jiřina Řeháková, paní
Mária Štajnerová, pan Josef Urban a paní Anna Sobotková.
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí,
spokojenosti a především hodně a hodně zdraví.

Pálení čarodějnic
Tak jako kaţdým rokem i letos zveme všechny občany, ale
především děti na tradiční pálení čarodějnic. Pálení se bude konat u
fotbalového hřiště Spartaku Hajnice. Sraz dětí u základní školy, kde
pro ně budou od 19.30 hod. připraveny soutěţe. Ve 20.00 hod.
odejde od základní školy lampionový průvodu na fotbalové hřiště.
Zde bude moţnost, v případě příznivého počasí, zakoupit lampiony
štěstí, které se pak po setmění (cca 21 hod.) hromadně vypustí.
Kolem 21.15 hod. se uskuteční ohňostroj. !!! Děti, přijďte
v maskách, čarodějnic, čarodějů, ježibab a ježidědků. Všechny masky budou
odměněny!!!
Dětská hřiště
I v letošním roce bylo zaţádáno u Nadace ČEZ a na Ministerstvu
pro místní rozvoj o dotaci na výstavbu dětských hřišť v Horním
Ţďáru a v Hajnici. Drţme si palce, aby dotace byla kladně
vyřízena a hřiště se mohla v co nejkratším čase, k potěše
především těch nejmenších dětí, vybudovat. V letošním roce by
se měly připravit podklady pro hřiště s umělým povrchem, jehoţ
realizace by mohla být uskutečněna v blízkosti hřiště Spartaku
Hajnice s největší pravděpodobností v roce 2013.
Obecně závazná vyhláška k ochraně nočního klidu a k regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
23. 2. 2012 schválilo s platností od 12. 3.
2012„Obecně
závaznou
vyhlášku
k ochraně nočního klidu a k regulaci
hlučných činností“. Nočním klidem se
rozumí doba od 22.00 hod. do 06.00 hod.
následujícího dne. V této době je kaţdý
povinen zachovávat klid a omezit hlučné
projevy. Toto omezení však jiţ platí
několik desetiletí, takţe se nejedná o nic
nového. Ve věci regulace hlučných
činností je vyhláška nová a nastavena tak,
aby nedocházelo k úplnému celodennímu
zákazu, ale aby byla alespoň trochu
zachována doba na odpočinek a při tom,
aby nedocházelo k omezování jedné nebo

druhé strany. A tak se jedná o zákaz
provozování hlučných činností jako je
sekání trávy sekačkou, práce s motorovou
pilou, práce s křovinořezem, strunovou
sekačkou, řezání dřeva na cirkulárce apod.
v době do 10.00 hod., kdy ještě někteří
občané dospávají po náročném pracovním
týdnu, případně po kulturně společensky
proţité sobotě, dále polední přestávka pro
odpočinek po dobrém obědě od 12.00 hod.
do 14.00 hod. a od 18.00 hod. pro
přípravu na nový pracovní týden a
odstranění stresu při pomyšlení na brzké
pondělní vstávání. Tato regulace hlučných
činností se vztahuje pouze na neděle a
svátky.

Sběr železného šrotu
Sběr ţelezného šrotu se uskuteční v sobotu 28. 4. 2012 od 8.00 hod. ve všech lokalitách obce
Hajnice. Prosíme občany, aby ţelezný šrot připravili k odvozu těsně před termínem svozu,
aby nedocházelo k jeho rozkrádání.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne po konzultaci se svozovou firmou dne 20. 4. 2012 na
těchto místech:
Křiţovatka „Za větrem“
8.15 hod. - 8.30 hod.
Kyje u DPS
8.35 hod. - 8.45 hod.
Parkoviště u obecního úřadu
8.50 hod. - 9.15 hod.
U Duškových
9.20 hod. - 9.30 hod.
Autobusová zastávka u rybníka
9.35 hod. - 9.45 hod.
Motorest Výšinka
9.50 hod. - 10.10 hod.
Horní Ţďár – křiţovatka za penzionem
10.20 hod. - 10.40 hod.
Rozmístění kontejnerů pro objemný domovní odpad
Rozmístění kontejnerů na objemný, komunální odpad v osadách
kolem obce Hajnice se uskuteční v pátek dne 27. 4. 2012. Jedná se o
tyto lokality: Nesytá, Mravenčí domky, Stará Hajnice, Výšinka,
Dubový Dvůr, Horní Žďár.
Rozmístění kontejnerů na objemný komunální odpad v obci Hajnice
se uskuteční v pátek dne 4. 5. 2012. Jedná se o tato místa: Přebytek
– křižovatka u paní Lamerové a p. Krista, u Duškových, obecní
úřad, Děvín, prodejna potravin p. Loosové, DPS, autobusová
zastávka Kyje, luka u křížku MVDr. Petr Pokorný.
Trochu z černé kroniky
Dne 3. 2. 2012 v 19.33 hod. vyjeli naši hasiči k nahlášenému poţáru do jedné z hal a.s.
Výšina v bývalém areálu Státního statku v Hajnici. Po příjezdu a vniknutí do haly byl zjištěn
oheň, nebo spíše „táborový ohýnek“ mezi balíky uskladněné slámy. Jenom hodnota
uskladněné slámy byla v celkové hodnotě 300.000,- Kč. Hala byla sice pod zámkem, ale
přesto se do ní někdo dostal a oheň zapálil. Těţko si představit, ţe by to zapálili kuny nebo
hlodavci, kteří jsou zřejmě jedinými obyvateli této nemovitosti v zimních měsících. Lze jen
doufat, ţe bude viník vypátrán a po zásluze odměněn. Zachráněné hodnoty byly veliké. O osm
dní později 11. 2. 2012 měli hasiči opět v 02.23 hod.
výjezd, tentokrát opět k hořícím kontejnerům pro
tříděný odpad u bývalé hasičské zbrojnice. Kdyţ uţ
plast chytne, tak hoří hodně a rychle. I
teď jeden kontejner na plast a jeden na barevné sklo
shořel „cugrunt“. Škoda na majetku činí cca 20.000,Kč. Jen těţko si lze představit, ţe by sem jezdil
podpalovat kontejnery třeba někdo ze sousedního
okresu.
Uţ se začíná zdát, ţe máme v obci nějakého
pyromana, neboť se jedná uţ o čtvrtý případ. Avšak
víme z historie, a naposled se to potvrdilo v severních Čechách v Liberci, kdy ţhář, který tam
zakládal poţáry, udělal chybu, a byl lapen. Zkrátka a dobře, tak dlouho se chodí se dţbánem
pro vodu, aţ se ucho utrhne. Zatím lze jen doufat, ţe naše obec nebude výjimkou.

