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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Hajnického občasníku,
dovolte mi, abych vám jménem svým, jménem zastupitelů obce a zaměstnanců obecního
úřadu popřál klidné prožití vánočních svátků, abyste si všichni vytvořili tu pravou vánoční
náladu, abyste svátky prožili v pokoji, bez shonu a zbytečného nervování. Abyste si našli
alespoň chvilku pro své blízké, ale také chviličku pro ty, kteří museli tento pozemský svět již
opustit. Dětem přeji jako vždy, aby pod stromečkem našly dárečky, o které si Ježíškovi
napsaly, ale aby si zároveň uvědomily, že rozdává dárky jenom těm hodným.
Do nového roku přeji všem především zdraví, ale také štěstí, spokojenost a úspěchy v životě
osobním, tak v životě pracovním.
Petr Červený – starosta
Barborka, Mikuláš, anděl a čert, předzvěst vánočních svátků
Předzvěstí vánočních svátků je svátek Sv. Barbory 4. prosince a svátek Sv. Mikuláše 6.
prosince. V předvečer svátku toho prvního si děti dávají za okno talířek, sáček nebo také
ponožku plny očekávání, co jim Barborka nadělí. Nejdříve nemohou usnout, a naopak ráno
nemohou dospat. Ty hodné tam mají všelijaké pochoutky, ty zlobivé se můžou těšit akorát tak
na brambory nebo uhlí. Podle legendy seslal Barborku na zem Svatý Petr ve zlatém povozu.
V dřívějších dobách chodívaly po vesnicích po domech Barborky. Byly zabalené do bílých
prostěradel či šatů se závojem či rouškou přes obličej. Bílá je symbol čistoty a nevinnosti
Barbory. Většinou chodívaly po dvojicích či trojicích, z nichž jedna nesla v ruce košík
s jablky, ořechy a cukrovím na obdarování malých dětí, druhá metlu nebo vařečku na zlobivé
děti. Před domem zazvonily na zvonek nebo zaklepaly na okno a tiše vstoupily. Zazpívaly
píseň o svaté Barboře, podělily děti a šly dál.
Utečou dva dny a na kalendáři se ukáže 5. prosinec, předvečer svátku Sv.
Mikuláše. Svatý Mikuláš byl reálná historická postava. Narodil se někdy
kolem roku 270 na území dnešního Turecka a stal se biskupem. Byl velmi
štědrý a rád lidem pomáhal. Za všechny své dobré skutky byl Mikuláš
později prohlášen za svatého. Samo sebou, že i on chodí od domu k domu
za dětmi a rozdává dárky. Bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá
biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu, celý kostým většinou doplňuje
bílý plnovous. A stejně jako u Barbory i on naděluje těm hodným dětem
ovoce, bonbóny, čokoládu, nebo jiné pochutiny. Zlobivé děti se ale mohou
připravit na to, že místo dobrůtek za trest dostanou taky uhlí nebo brambory.
Otázkou zůstává, jestli uhlí a brambory se ještě řadí mezi ty dárky horší a tudíž levnější. Asi
už ne. Ale dárečky nedostanou jen tak, musejí zazpívat písničku nebo alespoň přednést
básničku. A to se někdy dějí věci. Jako na potvoru si nemohou vzpomenout na slova písničky,
jako na potvoru jim vypadne melodie a to všechno ruku v ruce se lkaním a pláčem. Mikuláš
se však těší daleko většímu zájmu než Barborka. Děti ho vidí v plné kráse a
taky díky tomu že s ním chodí anděl, (v našem případě „andělice“). Anděl,
celý v bílém s bělostnými křídly, je symbolem dobra. Posledním v trojici je
čert, (v našem případě čertů několik). A nejsou to žádný béčka. Jeden
hrůznější než druhý. Jsou tak hrozný, že se ani do některých bytů za dětmi
nedostanou. A některý jsou ještě hroznější a ty kolikrát radši zůstanou
někde venku ležet a radši odpočívají. Čert je ošklivý už od pohledu. Děti
straší již svým hrozivým vzhledem a je symbolem zla. Nosí řetěz, kterým
hrozivě chrastí a pytel, aby si v něm mohl odnést zlobivé děti do pekla.

Přesto se těší zájmu od těch nejmenších, co se ještě všemožně snaží ze strachu před čertem
ukrýt, až po ty skoro největší, kteří se v závěsu za touto trojicí a schováni ve tmě vydávají
v doprovodu petard na večerní procházku. A skrýše jsou doma všelijaké, ale vždycky se
čertovi tu schovávačku podaří k nelibosti dětí objevit. Ale všechno má svůj konec, tak i čert
s Mikulášem a andělem odejdou a nastane to pravé těšení, těšení na Štědrý večer, těšení na
příchod toho našeho Ježíška.
Petr Červený
Malé ohlédnutí za rokem 2012
Pro letošní rok jsme si dali jako hlavní cíl opravu budovy mateřské školky a vybudování
nových dětských hřišť v Hajnici a v Horním Žďáru.
U mateřské školky se podle původního záměru měla vyměnit pouze stará a již nebezpečná
okna za okna plastová. Ale díky uspořeným finančním prostředkům při nabídkovém řízení se
mohly zateplit i meziokenní prostory. Budova byla také zbavena problémových boletických
panelů, které obsahovaly nebezpečný azbest. Po zateplení se plášť budovy opatřil stěrkovým
nátěrem. Školka tak získala úplně nový vzhled. Cena za tyto stavební úpravy činila celkem
cca 1.100.000,-Kč. Od Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova jsme získali
dotaci 475.000,-Kč. Zbytek byl uhrazen z rozpočtu obce.
Druhou prioritou byla výstavba dětských hřišť v Hajnici poblíž mateřské školy a v Horním
Žďáru v blízkosti bývalé požární nádrže. Herní prvky na obou hřištích jsou od firmy
TEWIKO z Liberce. Náklady na vybudování obou hřišť se vyšplhaly na částku cca 550.000,Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali dotaci ve výši 386.000,-Kč, zbytek hradila
obec ze svých zdrojů.
Mimo výše uvedené akce se ještě opravily některé obecní komunikace balenou živičnou
směsí v hodnotě 130.000,-Kč. V plném proudu jsou i práce pro výstavbu chodníků tzv. II.
etapa. Na jaře příštího roku by měla být připravena projektová dokumentace pro realizaci
výstavby chodníků.
Co nás čeká v roce 2013
Tak především by se mělo pokračovat, jak už jsem uvedl v předchozím článku, s výstavbou
dalších částí chodníků. V této etapě se jedná o výstavbu chodníku od SEZETU s.r.o., kolem
bývalé hasičárny, až k bývalé odbočce k Ústavu sociální péče. Druhá část povede od Domu
s pečovatelskou službou k uličce u p. Zdeňka Hrnečka. Bohužel se stále nedaří vyřešit prostor
tzv. náměstí před Českou poštou.
SK Spartak Hajnice ve spolupráci s obcí podali žádost na Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy pro výstavbu sportoviště s umělým povrchem a tartanovou dráhou pro hasiče.
Zažádáno bylo o dotaci v celkové výši 90% rozpočtu stavby. Zbytek 10 % by bylo uhrazeno
z rozpočtu obce. Toto sportoviště by mělo být vybudováno v těsné blízkosti dnešního hřiště
s využitím pro širokou veřejnost. Rozpočet na tuto akci je cca 4.600.000,-Kč.
To jestli při získání dotace uspějeme, se dozvíme až v březnu příštího roku.
Začaly také přípravné práce na opravu budovy obecního úřadu a zdravotního střediska.
Budova obecního úřadu se těší nedobrému vzhledu a zařadila se tak mezi pár nemovitostí,
které obci určitě ničím kladným neprospívají. Je třeba opravit střechu, vyměnit okna, sítě
v budově, a když se to podaří tak i zateplit. U zdravotního střediska je situace trochu jiná. Zde
se bude jednat především o odvodnění celé budovy, tzn. podříznout stěny a odizolovat, ale
také odizolovat všechny místnosti. I tady by se počítalo s výměnou oken, zateplením a
výměnou topení za vytápění z nahraditelných zdrojů. Vše ale spočívá v získání dotací.

Centrální kanalizace a centrální čistička odpadních vod
V současnosti je veškerá dokumentace pro výstavbu centrální kanalizace a ČOV ( čistička
odpadních vod ) na Státním fondu životního prostředí. Pracovníci SFŽP mají již naši žádost
na stolech a dělají podrobnou kontrolu. Obec přes firmu, která žádost na SFŽP podávala již
doplňuje některé další materiály potřebné pro získání dotace. V tuto chvíli se náklady na
vybudování kanalizace (výpočtem) pohybují kolem 100.000.000,-Kč.
Svoz komunálního odpadu
I přesto, že se blíží vánoční svátky a neměly by se, pokud to je možné, dávat občanům špatné
zprávy a informace, dojde, bohužel, i pro příští rok k navýšení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. S platností od 1. 1. 2013 budou navýšeny poplatky za svoz
komunálního odpadu z 450,- Kč na 500,- Kč za občana a rok. U
dětí do 15 ti let věku budou poplatky i nadále v poloviční výši.
Určitě mnozí z vás v médiích zaregistrovali, že po novelizaci
zákona o odpadech došlo k navýšení platby za svoz komunálního
odpadu z 500,- Kč na 1000,- Kč. Po srovnání s okolními obcemi se
naše obec řadí ve výši poplatku k těm levnějším.
Pytle na odpad
Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 18 ze dne 15.11.2012
schválilo s platností od 1. 1. 2013, že vlastníci nemovitostí, jejichž
nemovitost slouží k rekreaci nebudou mít již pytle na komunální odpad zdarma, ale budou je
platit ve stejné ceně, za kterou je obec Hajnice nakupuje od svozové firmy.
Poplatek ze psa a poplatek za odvoz odpadů
Platby v hotovosti na rok 2013 (pes, odpady) se budou přijímat od 1. 2. 2013, a to v pondělí a
ve středu od 7.00 hod. do 16.00 hod. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2013. Složenky nebudou
trvale bydlícím občanům rozesílány.
SIPO – vodné
Vyúčtování záloh vodného za rok 2012 bude probíhat na obecním úřadě od 1. 2. 2013 na
obecním úřadě u vodohospodáře každý den od 7.00 hod. do 8.30 hod. a v pondělí a ve středu
ještě od 14.30 hod. do 15.30 hod. Další zájemci o měsíční zálohové placení vodného přes
SIPO si nahlásí spojovací číslo SIPO na obecním úřadě.
Avíza od České pošty pro osoby s pobytem na obecním úřadě
Jelikož jsme zaznamenali stížnosti ohledně nepřebírání pošty pro občany, kteří mají trvalý
pobyt na obecním úřadě, oznamujeme těmto, že v úředních dnech (pondělí, středa) mohou
přijít na obecní úřad a vyzvednout si avíza od České pošty. Tyto avíza budou vyvěšeny na
nástěnce v chodbě obecního úřadu.

Prodej vánočních stromků
Obecní úřad bude i v letošním roce prodávat vánoční stromky – smrčky. Zahájení prodeje
bude oznámeno rozhlasem, e-mailovými zprávami a na stránkách obce Hajnice
www.hajnice.cz v odkaze aktuální informace.

Vánoční koncert
Tak jako každoročně, tak i letos se v prostorách kostela Sv.
Mikuláše uskuteční vánoční koncert v podání pěveckého sboru
Záboj ze Dvora Králové n/L. Pro navození vánoční nálady zazní
Vánoční mše od F.X.Brixiho, Ave Maria od Roberta Fuhrera,
Horando Coeli od J. K. Vodňanského a české vánoční koledy.
Přijďte si poslechnout překrásné vánoční melodie. Koncert se koná
ve středu 19. prosince od 18.00 hod.
Střílení petard
Blíží se přelom roku, který je spojen se střílením všelijakých petard, vypouštění rachejtlí a
střílení zábavné pyrotechniky. Pakliže už máte tu potřebu toto provádět, berte prosím ohled na
čtyřnohé kamarády. Nejedná se jenom o psy, ale také o kočky a v neposlední řadě i koníky.
Hluk těžce snášejí a vystresováni pak hledají bezpečí útěkem do obce, ale někdy až za hranici
naší obce. Platí to i pro naši obec a pravidelně někdo na první sváteční den Nového roku
svého pejska shání.
Je již jistou samozřejmostí, že se nesmí střílet v blízkosti propanbutanových úložišť, ale také
v blízkosti zapsaných kulturních nemovitých památek. Jedná se o úložiště v areálu H.L.F.,
dále úložiště u bytovky č.p. 225 a úložiště u zdravotního střediska. Z nemovitých kulturních
památek se jedná o roubenou patrovou budovu v blízkosti pošty, ale také o kostel Sv.
Mikuláše, strážní věž, která je v těsné blízkosti kostela a roubená chalupa č.p. 6-Otmarovi.
Bezpečná vzdálenost od výše uvedených objektů je minimálně 100 ale raději 200 metrů.
Je již určitě zbytečné upozorňovat na to, že pyrotechnika v žádném případě nepatří do rukou
dětí. Proto vás rodiče touto cestou žádám, dohlédněte na to.
Poděkování
V letošním roce byla opravena kaplička
na Dubovém dvoře. Celá oprava se
uskutečnila
výhradně
svépomocí
chalupářů z Dubového dvora pod
vedením
pana
Patrika
Krále
z Olimberga. Kaplička se změnila
k nepoznání a všem, kteří se na této akci
podíleli, patří veliký dík.

SK Spartak Hajnice
Výbor, hráči a členové fotbalového klubu Spartak Hajnice přejí
všem občanům a příznivcům fotbalu příjemné prožití vánočních
svátků, bohatou nadílku pod stromečkem a do nového roku hodně
zdraví, spokojenosti, lásky a štěstí.

Obecní úřad v Hajnici – dovolená
Oznamujeme občanům, že od 27. 12. 2012 do 2. 1. 2013 bude obecní úřad z důvodu čerpání
dovolených uzavřen.
Tříkrálová sbírka
V jednom ze dnů od 3. do 6. ledna 2013 se uskuteční v naší obci
„Tříkrálová sbírka“, kterou pořádá Farní charita Dvůr Králové n/L.
Výtěžek sbírky podpoří především činnost sociálních služeb, a to
zejména občanskou poradnu, ale také sociálně terapeutické dílny,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, osobní asistenci a přímou
humanitární pomoc lidem v nouzi. V naší obci budou sbírku provádět
dvě nebo tři skupiny dětí (králů) v doprovodu dospělé osoby, s
největší pravděpodobností z řad členů zastupitelstva obce.
Mladí hasiči
Stává se již pomalu tradicí, že se na závěr roku můžete v Hajnickém občasníku seznámit s
výsledky činnosti Mladých hasičů SDH Hajnice. V domácí soutěži O pohár starosty obce
Hajnice skončila obě naše družstva na 2. místech. Náš hlavní cíl uspět v celostátní hře
Plamen se nám podařil jen zčásti, v Okresním kole jsme obsadili s mladším družstvem 2.
místo. Starší družstvo mělo poslední možnost si vybojovat postup do vyšších kol, protože
někteří členové dosáhli věku 15ti let. Přes veškerou snahu jsme skončili na nepostupovém
3. místě. Po výsledcích dosažených v roce 2011 jsme se soustředili na seriál soutěží o
přeborníka okresu Trutnov v běhu na 60m překážek. Svůj loňský titul přeborníka obhájila
mezi mladšími dívkami Adéla Budinská. V kategorii mladších chlapců vybojoval titul
přeborníka Patrik Linhart, na 3. místě skončil Jan Mertlík. Tereza Térová obsadila 4. a
Eliška Urbanová 6. místo mezi staršími dívkami. Další naši závodníci se bohužel vzhledem k
neúčasti na více závodech nevešli do první desítky hodnocených závodníků .
Velice rád Vám představuji našeho nejúspěšnějšího závodníka Patrika Linharta, který se
díky podpoře rodičů zúčastnil dalších soutěží konaných v rámci celé České republiky, kdy se
ve své kategorii mladších chlapců umístil na medailových pozicích. Díky těmto výkonům na
soutěžích a úspěšnému absolvování otevřené kvalifikace byl Patrik vybrán do užšího
reprezentačního výběru SHČMS, který se připravuje na IV. Mistrovství světa v požárním
sportu dorostu.
V letošním roce se do našeho kolektivu opět zařadilo několik dětí předškolního věku,
kterým se věnuje v přípravce naše nová vedoucí Ing. Martina Řeháková, jedna z mnoha,
kteří v dětském věku byli našimi členy. Stále máme dveře otevřené pro další děti se zájmem
o hasičinu. Další informace o naší činnosti najdete na našich webových stránkách
www.mhhajnice.cz

Chtěl bych na
závěr
poděkovat
ing.
Martině
Řehákové, Martinu
Linhartovi a Václavu
Dvořákovi,
kteří věnují svůj
volný čas práci s
hasičskou mládeží.
Vřelý dík patří také
rodičům, kteří se
nezjištně starají o
naše žaludky na
soutěžích,
nebo
pomáhají s dopravou dětí na soutěže.
Poděkování
patří
také našemu SDH, obci Hajnice a našim sponzorům za finanční a materiální pomoc při
zajištění naší činnosti.
Rád bych se také zmínil o činnosti celého sboru.
V lednu jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Finanční prostředky pro naši činnost jsme
získávali, sázením stromků, pronájmem pódia, nebo časomíry na soutěže jiných sborů. V
květnu jsme zorganizovali dvě soutěže dětí a Memoriál Miroslava Voženílka ml., v září navíc
okresní kolo ZPV. Uskutečnili jsme také exkurzi na stanici HZS v Rychnově nad Kněžnou.
Také členové výjezdové jednotky nezaháleli.
V letošním roce absolvovali přes 50 výjezdů k požárům, dopravním nehodám, technickým a
jiným zásahům. Vyjížděli také k několika podezřelým požárům (kontejnery, balíky slámy,
stoh apod.) v naší obci, které určitě nevznikly samovznícením.
Mimo tuto činnost vybudovali v nové hasičské zbrojnici rozvod tlakového vzduchu pro
napojení výjezdových vozidel, provedli opravu nádrže, výstražného zařízení a karoserie
vozidla Liaz. Pro tábor v Nesytě uspořádali hasičské odpoledne.
Seznámil jsem Vás s letošními aktivitami našeho sboru, tak mi zbývá už jen to příjemné
závěr:

SDH Hajnice Vás srdečně zve na
tradiční hasičský ples
18. ledna 2013 do motorestu Výšinka.
K tanci a poslechu bude hrát
PLASTIK FIFL Květoslava Flegla.
Připravená je bohatá tombola.
Dovoz a odvoz zajištěn.
Do nastávajícího roku 2013 bych chtěl jménem celého SDH Hajnice i jménem svým popřát
Vám i Vašim rodinám pohodové prožití Vánočních svátků a vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a vzájemné lásky.
Jaroslav Borůvka, vedoucí MH

Vánoční příběh
Byl mrazivý lednový večer. Vracel jsem se domů. Ulice byla prázdná. Děti už dávno odešly
domů, kde u teplých kamen sušily kombinézy a ponožky promočené od sněhu. Všude bylo
ticho, jen pod nohama vrzal sníh. Vtom jsem zaslechl v šumění větru nějaký vzdech. Zastavil
jsem se a pomalu se rozhlížel. Napravo stála řada popelnic. A za nimi ležely dva vánoční
stromky, ještě plné ozdob. Smrček a jedlička. Zdálo se mi, jakoby si spolu vyprávěly:
"Ležíme tu mezi smetím," šeptal smrček.
"Máš pravdu," odpověděla smutně jedlička.
"Proč vlastně ztrácíme svůj mladý život? Jen proto, aby mě ozdobili cukrovím, svíčkami a
jinými věcmi? To se na mě měli podívat, když jsem rostla v lese. Byla jsem mnohem
krásnější než teď. Třeba když na mé větve napadl sníh a zasvitlo na mě slunce, nebo v noci
měsíc, byla jsem samé stříbro. V létě jsem měla každé ráno na sobě perlový náhrdelník z
ranní rosy. Mnohokrát pod mými větvemi přespala zvířátka i ptáci. Chránila jsem je pře
deštěm i mrazem. A teď končím svůj mladý život. Proč, smrčku, proč, odpověz mi..."
"Vzpomeň si, jedličko," vypráví smrček, "jak jsme rostli na tiché lesní stráni. Hledali jsme
každý sluneční paprsek pro svůj život. Závodili jsme mezi sebou, kdo bude vyšší. Stále jsem
se točili za sluncem. Když začalo dříve zapadat a dny se krátili, byli jsme smutní. Krásné
podzimní listí opadalo a stromy usnuly. Jen my jsme zůstali
zelení a čekali na lepší dny. A když se vrátily, vítali jsme
každý den s úsměvem. Těšili se na každý teplý paprsek, až
se všechno kolem nás obléklo do nových šatů. Za tichých
letních večerů jsem z vyprávění stoletých stromů dověděl
se starou historii:
Už za dávných dob při pozorování oblohy přišli moudří
lidé na to, že se slunce na své dráze sklání k obzoru, nebo
zase vystupuje zpět. Nazvali to letním a zimním
slunovratem. Byli zvyklí uctívat slunce jako boha života.
Letní slunovrat nazvali umírání boha slunce, zimní
slunovrat slavili jako vzkříšení boha slunce. Měli při tom
velké slavnosti. V lese si vyhlédli velký strom, ozdobili ho a tančili kolem něho, jedli a pili i
několik dní a nocí. Římané tento den nazvali saturnáliemi. Udělali velké hody. Zastavili
všechny války. Otroci nemuseli těžce pracovat a byli obsluhování svými pány. Rozsvítilo se
mnoho svíček, aby bylo všechno slavnostnější. Po skončení saturnálií všechno skončilo.
Pokračovalo se ve válkách, otroci byli nuceni zase těžce pracovat. Život šel postaru dále.
Starý dub tehdy vyprávěl, že za časů, kdy byl Stvořitel Ježíš na této zemi, se mnoho změnilo.
Ti, kteří v Něho uvěřili, přestali dělat tyto pohanské slavnosti. Narození svého Spasitele
neoslavovali. Nevěděli ani, ve kterém měsíci se narodil. Až později někteří udělali mnoho
změn. Na den zimního slunovratu dali narození Pána Ježíše v Betlémě. Tak se mnozí pohané
mohli stát snadno křesťany bez změny svých zvyků. A ještě později někdo přišel na to, že by
mohl uřezat v lese malý stromek, doma ho ozdobit a dát pod něho výjevy z Betléma. Aby to
bylo radostnější, přidali tam dárky. Tam někde začíná naše tragédie, jedličko. Od té doby
mnoho našich kamarádů ztratilo život."
"Říkáš, že oslavovali narození Pána Ježíše?" ptala se jedlička. "To je divné. Když jsem stála
několik dní před Vánocemi na balkóně, chodilo kolem mě mnoho lidí. Všichni nosili velké
nákupní tašky a při hovoru říkali, že nesou "Ježíška". Když jsme se podívala do tašek, viděla
jsem tam samé balíčky, alkohol a cigarety. Bylo mi z toho nějak smutno.
Autorem Vánočního příběhu je Josef Hurta.

