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A zase Vánoce
Jsou opravdu Vánoce svátky míru, radosti a blahobytu ? Jako každý
rok se opět nebezpečně blíží vánoční čas, který nás pohltí a
nedovolí nám vydechnout. Každý asi ví, jak rychle uteče a my
najednou zjišťujeme, že nemáme ani dárek, skoro žádné cukroví a
kapřík nám neplave ve vaně. Začneme panikařit a narychlo
obstarávat vše potřebné. Lidé začnou bláznit a jako splašení shánět
dárky, aby udělali radost svým blízkým. Obchodní domy jsou
narvané k prasknutí. Prodavači se otáčejí a stejně nestíhají obsluhovat zákazníky. Pobíhají
sem a tam, jen aby vyhověli i tomu nejnáročnějšímu človíčkovi. Tvoří se fronty a je
nebezpečný frmol, ze kterého šílíme. Proč jen jsem nenakoupil dřív ? Jde vám z toho hlava
kolem. Vybavme si , jakou radost budou mít z dárků naši blízcí a třeba nám to alespoň trochu
zlepší tu náladu pod psa. Nebo taky zjistíme, že nemáme ani tušení co koupit. Najednou
přicházíme na neblahé skutečnosti, které jsme měli zkontrolovat už dávno. – jako třeba že
svíčky na stromečku nesvítí. Toť problém, který se dá lehce vyřešit, máme-li čas a obchodní
dům má ještě otevřeno.
Máme toho až nad hlavu. Jen nezapomenout na cukroví. Sice se řekne že to není složité, ale
stačí jedna chybička a je po všem … Zapomeneme na něj a najednou zjistíme, že je tvrdé jako
šutr. Nezbývá nám nic jiného než ho vyhodit a začít znovu. Těsto nejde za boha rozválet a
kuchyně vypadá jako po uragánu. Kdo tohle uklidí ? Když konečně máme všechno
připravené, můžeme vydechnout a sednout si. Stačí jen připravit slavnostní večeři. A
samozřejmě nepřipálit kapříka. Když už je vše hotové, konečně si sedáme k vytoužené večeři.
Honí se nám hlavou, co jen jsem to zapomněl udělat ? Doufejme že nic. Usmějeme se na své
blízké. Vidíme na tváři jejich úsměvy a máme radost. Ale stojí všechna ta dřina za to ?
Sednout si s přáteli a rodinou můžeme přeci kdykoliv. A nemusí být kolem toho tolik shonu.
Je ta touha po dárcích pod stromkem tak veliká ? Nu, stačí vidět děcko, jak
toužebně vyhlíží z okna Ježíška. Radost našeho blízkého z dárků, jenž jsme
pořídili, je úžasný pocit. Možná Vánoce nejsou svátkem pohody, spíše
práce a dřiny. Takže honem se vrhněme do toho frmolu, ať uděláme
radost svým blízkým a sami sobě. Vánoce jsou přece jen jednou za rok…..
Informace z obecního úřadu
Informace ke kanalizaci
V letošním roce se povedlo dokončit stavbu čistírny odpadních vod (ČOV) a hlavního řadu
kanalizace v Hajnici. Jednalo se o zatím největší investici obce, která byla z větší části
pokryta dotacemi. Celkové uznatelné výdaje na tento projekt činily 72 500 276 Kč. Obec se
podílí částkou 7 250 027 Kč (10%). Zbytek výdajů je hrazen z dotace EU z Operačního
programu pro životní prostředí (61 625 235 Kč) a z dotace Státního fondu životního prostředí
ČR (3 625 014 Kč).
Obec zajistila pro připojované domácnosti zdarma revizní šachty a dále vypomohla při
zajištění materiálu k výstavbě přípojek k nemovitostem.
Úhrada stočného bude vybírána za odvádění odpadních vod od 1. 1. 2016. Výše stočného
bude činit 22 Kč/m3. Do konce roku 2015 nebude stočné občanům účtováno.
Pokud jde o domácnosti, kde připojení na kanalizaci není možné (některé okrajové části obce,
dále pak Výšinka, Horní Žďár a rekreační osady), bude dále jednáno o možnostech likvidace
odpadních vod s využitím obecní čistírny odpadních vod.
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Děkujeme všem občanům, kterých se výstavba kanalizace dotkla za jejich trpělivost při
zhoršených podmínkách života v obci.
Připojení na centrální kanalizaci
Žádáme občany, kteří již mají své nemovitosti napojeny na obecní centrální kanalizaci, aby
tuto informaci sdělili na obecním úřadě vodohospodáři p. Františku Novákovi.
Důležité upozornění
Upozorňujeme občany, kteří jsou již napojeni na centrální kanalizaci, že nesmí být
do tohoto kanalizačního řadu napojena dešťová voda ze střech nemovitostí a
jiných staveb. Bylo zjištěno, že někteří občané tento zákaz porušili a dešťovou
vodu mají svedenou do centrální kanalizace. Žádáme ty, kterých se to týká, aby
tento problém odstranili. Obec bude provádět kontrolu odvádění dešťových vod
mimo kanalizaci.
V případě dešťů může dojít k zahlcení a přetečení přečerpávací šachty a v
důsledku toho by dále rostly náklady na čištění odpadních splaškových vod.
Další investice obce
V letošním roce byla realizována rekonstrukce budovy zdravotního střediska (č.p. 35
Hajnice). Byly provedeny kompletní vnitřní úpravy a zateplení budovy včetně výměny oken.
Celkové investice do objektu se vyšplhaly téměř k 6 mil. Kč. K realizaci této akce byla
získána dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 347 433 Kč a dotace Státního fondu
životního prostředí ve výši 1.240.000,- Kč.
Ve zdravotním středisku je zajištěna služba praktické lékařky pro dospělé (MUDr. Šárka
Koumarová), dětské lékařky (MUDr. Renata Krčmářová) a zubní lékařky (MUDr. Simona
Vykouřilová). Informace o provozu ordinací najdete na webu obce v záložce kontakty. Dále
je v budově zdravotního střediska opět v provozu knihovna, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od
16 do 18hod.
Stavební úpravy proběhly též na budově obecního úřadu. Byla provedena rekonstrukce
střechy, nad zasedací místností byla zhotovena nová sedlová střecha, došlo k zateplení a
osazení nových oken. Náklady na rekonstrukci činí 3.200.000,- Kč.
Podobně u budovy základní školy došlo k zateplení a výměně oken. Celková výše nákladů
byla 2.019.000,- Kč.
Obě akce byly podpořeny dotacemi z Operačního programu pro životní prostředí a z dotace
Státního fondu životního prostředí. Základní škola získala dotaci ve výši 1.800.000,-Kč a na
rekonstrukci obecního úřadu činila dotace 2.100.00,- Kč.
Obci se podařilo získat dotaci na opravu kapličky v osadě Mravenčí domky. U kapličky je
prováděna celková rekonstrukce střechy, včetně kopule se zvoničkou a rekonstrukce dveří.
Z celkových nákladů ve výši skoro 411tis Kč bude část ve výši 266tis Kč hrazena z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj.
Kulturní a historické památky jako jsou kapličky spoluutvářejí vzhled obce, proto na jejich
zachování a údržbu klademe velký důraz. Některé kapličky na území obce, jako je kaplička na
Olimberku nebo kaplička na Dubovém Dvoře byly zrekonstruovány díky nadšení (a
finančnímu a pracovnímu nasazení) místních obyvatel. Těm patří velký dík za péči o památky
v této svébytné podkrkonošské krajině.
Za připomenutí ještě stojí kaplička na Výšince. Její obnova by přispěla ke zkrášlení celé této
části obce. S ohledem na to, že není ve vlastnictví obce, nelze z naší strany úpravy realizovat.
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Výhled investic do roku 2016
V příštím roce předpokládáme určité zklidnění obecních výdajů. Budeme se soustředit
zejména na přípravu investičních akcí (zpracování stavebně technické dokumentace) pro další
období. Důležitým úkolem je realizace chodníku na Výšince ve spojení se zajištěním
bezpečného přecházení silnice č. I/37 v této lokalitě.
Dále bude zadáno zpracování dokumentace pro připojení obecní pitné vody z Výšinky do
Horního Žďáru. Pro tento záměr bude žádáno o příspěvek z fondů pro ochranu životního
prostředí. Ve chvíli, kdy ve Žďáru budou vhodné hydranty, bude prakticky zajištěna požární
bezpečnost a bude možné řešit nové využití plochy stávající nefunkční „požární nádrže“, jako
je např. její zavezení a využití plochy pro sportovní a kulturní příležitosti.
Bude též opět „oprášen“ projekt multifunkčního hřiště v Hajnici (sportoviště s umělým
povrchem, dráha pro hasiče).
Pokračovat se bude v rekonstrukcích bytů v obecních bytovkách a obecní úřad by měl projít
kromě dokončeného vnějšího vzhledu též vnitřní rekonstrukcí.
K dopravní obslužnosti obce – Horní Žďár
Vzhledem k rozsáhlému katastru, který Hajnici přísluší, je zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou dopravou poměrně náročné a nelze vyhovět každé domácnosti. V podstatě zajištěná
je dopravní obslužnost centrálních částí obce (Brusnice, Kyje).
S ohledem na velký počet dětí v dalších lokalitách obce, byly hledány další možnosti, jak děti
z Výšinky a Horního Žďáru bezpečně dopravit do škol a jak minimalizovat jejich pohyb po
silnici č. I/37. Od roku 2015 je tak realizován „zkušební provoz“ autobusové linky Trutnov –
Dvůr Králové nad Labem a zpět (spoje, které nezajíždějí do Studence a Hajnice, ale jedou
přímo po silnici I/37) tak, aby autobus nestavěl přímo na silnici první třídy, ale využil
provizorní točny u odbočky do Horního Žďáru. Tato změna se týká všech spojů ve směru do
Dvora Králové nad Labem a dále vybraných spojů ve směru do Trutnova (u spojů ve směru
Trutnov je však změna prakticky nefunkční). Smyslem této změny je zvýšení bezpečnosti
cestujících, kteří nemusejí přecházet jedničkovou silnici. Původním záměrem bylo zajištění
toho, aby ranní školní autobusy (spoj 690116 12 v 7:15 ze Dvora Králové nad Labem a spoj
690332 3 v 7:05 z Trutnova) zajely přímo do Horního Žďáru tak, jak historicky zajížděly.
Nicméně praktická zkouška, která proběhla v prosinci 2014, ukázala, že za současné situace
není možné, aby autobus standardní velikosti do této místní části Hajnice zajížděl, aniž by
byla ohrožena bezpečnost průjezdu ostatní dopravy Horním Žďárem. Kromě toho by
vzhledem k malé časové rezervě autobus mohl zajíždět pouze k místu hřiště ve Žďáru, kde
není fyzicky možné jeho otočení.
Na základě odmítnutí této varianty ze strany Královéhradeckého kraje a dopravní inspekce
byla hledána další možnost, jak zvýšit bezpečnost dětí ze Žďáru při dopravě do škol ve Dvoře
Králové a Trutnově (nejde o malý počet, současně je ve Žďáru 33 dětí na 76 dospělých). V
úvahu byla brána i možnost zpomalení dopravy při odbočování do Horního Žďáru, resp. do
Hajnice (např. zákazem předjíždění mezi Výšinkou a odbočkami do zmíněných částí),
nicméně tato možnost nebyla schválena ze strany Inspektorátu dopravní policie se
zdůvodněním, že se jedná o jeden z mála úseků na komunikaci I/37, kde lze bezpečně a
přehledně předjíždět.
Jako alternativní varianta bylo tedy zvoleno zřízení provizorní točny na odbočce do Horního
Žďáru. Po ukončení školního roku byla ze strany Královéhradeckého krajského úřadu
vyhodnocena vhodnost tohoto řešení z hlediska využití občany obce, bezpečnosti a dalších
ohledů.
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Z dopisu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (ze dne 25.6.2016, č.j. 128) k
vyhodnocení dopravní obslužnosti - k zastávce Horní Žďár:
„Vyhodnocení změny obsluhy Horní Žďár,odb.: …Provedli jsme analýzu vývoje využití
zastávky Horní Žďár,odb. po úpravě způsobu obsluhy.
Mezi lety 2014 a 2015 (sledována data z dubna a května) se zvýšil počet přepravených z této
zastávky na dvojnásobek, v průměru 7 nastupujících cestujících za den (3,48 za tyto měsíce v
roce 2014). To deklaruje správnost postupu při řešení dopravní obslužnosti v této místní části
obce Hajnice. Nicméně zdá se, že momentálně je zbytečné, aby na točnu zajížděl spoj
690116/12 (2 prodané jízdenky za květen), Do Horního Žďáru je naopak využitý spoj ve
12:05 z Dvora Králové n.L.,,žel.st. Zastávka je obsloužena v dvouhodinovém systému spojů,
což považujeme za dostatečnou nabídku, a proto nepovažujeme za účelné, aby spoje
zajíždějící přes Hajnici ještě obsluhovali zast. Horní Žďár,odb. Mimo to by to znamenalo
nárůst nákladů (1 km/spoj). Negativní reakce ze strany dopravců jsme také zaregistrovali. Jak
již na místních šetřeních bylo několikrát řečeno, toto řešení je dočasné a celá situace by měla
v co nejkratší době směřovat ke stavebním trvalým úpravám a vytvoření bezpečného místa
pro cestující, řidiče autobusu a ostatní účastníky silničního provozu.
K tomu je potřeba, aby obec vytipovala a získala pozemky, dále je potřeba vytvořit projekt na
vybudování točny atd….“
Současně s touto otázkou bylo řešeno i zajištění dopravy dětí do školy v Hajnici (ze
vzdálenějších lokalit v Hajnici, z Výšinky, Horního Žďáru, Nesyté apod., kde není možné
využít stávajících autobusových linek, nebo není možné dojít na zastávku jinak, než po silnici
1. třídy). Zvažována byla varianta zřízení „školního autobusu“ financovaného obcí, který by
děti do školy svážel z různě vzdálených lokalit. Toto řešení však bylo prozatím odloženo, a to
z důvodu neúměrné finanční náročnosti (denní provozní náklady by dosahovaly výše přes
1000Kč) a nemožnosti získat na tento účel zvláštní dotaci.
Popelnice na jedlé oleje
Od listopadu 2015 je na dvorku obecního úřadu umístěna modrá
popelnice, která slouží na odkládání jedlých olejů. Jedlé oleje ať už z
fritovacích hrnců, pánví apod. se mohou v uzavřených nádobách (PET
lahve) do této popelnice odkládat. V žádném případě tam nelze
odkládat motorové oleje nebo zbytky barev. Tyto komodity se řadí do
nebezpečného odpadu a platí pro ně jiný způsob likvidace.
Obecní úřad - dovolená
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolených bude obecní úřad od 20. 12. 2015 do
3. 1. 2016 uzavřen.
Poplatek ze psa a poplatek za systém svozu komunálního odpadu
Tak jako v minulých letech, tak i letos připomínáme, že platby v hotovosti na rok 2016 (psi,
odpady) se budou přijímat od 1. 2. 2016, a to v pondělí a ve středu od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2016. Složenky nebudou trvale bydlícím občanům rozesílány.
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Vánoční koncerty
Ve středu 16. 12. 2015 v 18.00 hod. se jako každoročně i
letos uskuteční v prostorách kostela Sv. Mikuláše vánoční
koncert v podání pěveckého sboru Záboj ze Dvora Králové
nad Labem. Zveme touto cestou občany k navození vánoční
nálady při poslechu České mše Vánoční Jana Jakuba Ryby a
dalších vánočních skladeb.
V pátek 18. 12. jste zváni na vánoční koncert do Horního
Žďáru, který se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele od 18 hod. Vystoupí H-kvintet a hosté,
součástí programu bude i společný zpěv koled s harmonikou a kytarou a drobné pohoštění.
Střílení petard na přelomu starého a nového roku
Přelom starého a nového roku je již neodmyslitelně spojen se střílením zábavné pyrotechniky,
vypouštění rachejtlí apod. S předstihem upozorňujeme na nebezpečí, které
toto střílení může přinést. Žádáme proto všechny, kteří budou příchod
nového roku oslavovat pyrotechnikou aby se vyvarovali střílení v
blízkosti úložišť Jedná se o úložiště PB u zdravotního střediska, u
obecní bytovky č.p. 225 a v prostorách fi. HLF. To samé platí i o střílení
v blízkosti kulturních, nemovitých památek. V tomto případě se jedná o
roubenou chalupu č.p. 6 ( Otomarovi), strážní věž u kostela a patrové
roubené stavení v blízkosti budovy bývalé pošty. Bezpečná vzdálenost
od těchto lokalit je min. 100 m. A ještě jedna věc, mějte na paměti, že pyrotechnika i když
zábavná nepatří v žádném případě do rukou dětí. A úplně na konec se přimlouvám za pejsky,
kočky a koníky, berte na ně ohled.
Poděkování
Obecní úřad Hajnice děkuje tuto cestou všem, kteří se podíleli na pořádání již 8. ročníku
Hajnického potlachu. Tato kulturní akce si již našla mezi posluchači a diváky své pevné místo
v kalendáři. I letos tomu nebylo jinak a poslechnout si pěkné písničky přišlo na cca 400
diváků. Poděkování patří i těm, kteří zajišťovali občerstvení a taky těm, kteří nezištně přijeli
ukázat svoji historickou techniku.
Tříkrálová sbírka

Tři králové s přáním všeho dobrého do nového roku Vás letos
navštíví ve dnech
6. až 10. ledna 2016
Co podpoříte svým finančním darem?



Především činnost těchto sociálních služeb:
občanské poradny a osobní asistence/domácí péči
nízkoprahový klub Střelka
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Zároveň výtěžek sbírky slouží i na přímou humanitární pomoc (finanční i materiální)
lidem, kteří se nenadále ocitli v nouzi.
Z celkově vybrané částky zůstává v naší Farní charitě 65%. Zbylých 30% je určeno na
celorepublikovou a mezinárodní pomoc, 5% tvoří režie.
Podpořit sbírku můžete následujícím způsobem:
 jako koledník
 doporučením svým přátelům, například prostřednictvím
Facebooku
 dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777
 bankovním převodem či poštovní poukázkou na konto:
66008822/0800 u ČS, VS: 777
Pokud máte zájem zúčastnit se jako dobrovolník Tříkrálové sbírky nebo máte zájem, aby
Vás navštívili Tři králové, kontaktujte nás prosím.
Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Mobil: 734 435 105, 491 616 381
e-mail: fundraising@charitadk.cz
web: www.dk.charita.cz
Č.ú.: 1306373349/0800

Mladí hasiči Hajnice
Nastal vánoční čas a s blížícím se koncem roku je na místě malé ohlédnutí za sezonou
mladých hasičů.
V minulých letech jsme se
věnovali
většinou
soutěžím jednotlivců, což
se projevilo na situaci
v kolektivu. Někteří se
umísťovali na předních
místech, těm kterým se
nedařilo, ty to přestávalo
bavit. Rozhodli jsme se
tedy, že se budeme snažit
navštěvovat opět více
soutěže družstev. Nedařilo
se to úplně podle představ,
na některé soutěže jsme
nemohli
kvůli
jiným
aktivitám našich členů.
Přesto
jsme
několik
soutěží absolvovali. Dařilo se hlavně mladšímu družstvu, starší kolektiv se již delší dobu
potýká s nedostatkem dětí. Potěšil nás naopak zájem dětí předškolního věku, kterých máme už
šest a věříme, že mezi nás přijdou další. Předškoláci měli svoji premiéru v květnu na domácím
poháru starosty obce a již v listopadu vybojovali krásné 2. místo na halové soutěži v Lázních
Bělohrad.
Všechny výsledky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.mhhajnice.cz
Rád bych se ještě zmínil krátce o některých jednotlivcích. Svoji první sezonu ozdobila Sára
Valášková 3. místem v seriálu Přeborníka okresu v šedesátkování. Ve stejném seriálu obsadil
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Lukáš Dvořák 5. místo – oba v mladší kategorii. Mezi staršími skončila Natálie Langerová
druhá a Patrik Linhart obhájil loňský titul – přeborník okresu.
Vzhledem ke stavu staršího družstva jsme Natálii a Patrika „půjčili“ družstvu Brada
Rybníček, se kterým vybojovali 2. místo v mistrovství ČR hry Plamen. Díky podpoře rodičů
oba jmenovaní absolvovali český pohár v běhu na 100 m překážek. Natálie obsadila 5. místo a
Patrik 7. místo. Patrik má ještě našlápnuto k celkovému vítězství v halovém poháru v běhu na
60 m překážek. Díky tréninkovému úsilí a píli se oba – Natálie poprvé a Patrik po roční
pauze, probojovali do širšího reprezentačního výběru dorostu pro mistrovství světa 2016.
Na závěr svého ohlednutí bych chtěl poděkovat našim vedoucím – Martině Borůvkové,
Lence Effenberkové, Elišce Urbanové a instruktorce Elišce Dvořákové za jejich obětavost při
práci s našimi mladými hasiči. Dále všem rodičům, naší obci a sponzorům, kteří nás
podporují. Nakonec jsem si nechal poděkování našemu dvornímu řidiči – panu Jiřímu
Dvořáčkovi, který nás bezpečně dopravil na většinu soutěží.
Vážení přátelé,
chtěl bych Vám, jménem svým i celého SDH Hajnice popřát pohodové, klidné a šťastné
vánoce a hodně zdraví v roce 2016.
Jaroslav Borůvka
vedoucí MH SDH Hajnice

Sbor dobrovolných hasičů Hajnice
pořádá
Hasičský ples

22. 1. 2016
Od 20:00 v motorestu Výšinka
Zahraje kapela Macháček a spol.
Vstupné: 50 Kč v předprodeji
70 Kč na místě
Odvoz zpět do Hajnice zajištěn

Blahopřání
Touto cestou blahopřejeme Natálii Langerové a Patrikovi Linhartovi za vybojování druhého a
sedmého místa vKč
českém poháru v běhu na 100 m překážek v požárním
sportu. Patrik Linhart ještě vybojoval v Praze první místo v halovém běhu
na 60 m překážek a stal se tak mistrem republiky. Svými výsledky se tak
oba dostali do širšího výběru reprezentace České republiky.
Blahopřejeme.
Prodej vánočních stromků
Na obecním úřadě jsou k zakoupení vánoční stromky.
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SK Spartak Hajnice
Výbor, hráči a členové fotbalového klubu SK Spartak Hajnice přejí všem
občanům a příznivcům fotbalu příjemné a pohodové prožití vánočních
svátků, bohatou nadílku pod stromečkem a do nového roku pevné
zdraví, spokojenosti, lásky a štěstí.
SDH Hajnice
Sbor dobrovolných hasičů Hajnice přeje všem občanům příjemné a klidné
prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.

Základní škola a Mateřská škola Hajnice
Mateřská škola
V letošním školním roce navštěvuje MŠ celkem 39 dětí, které jsou rozděleny dle věku.
Zelenou třídu navštěvují děti předškolního věku, čemuž je také přizpůsobený režim dne.
Naopak žlutou třídu v letošním roce navštěvuje i několik dětí mladších 3 let. Program a režim
této třídy je tedy upraven k jejich individuálním potřebám.
Vzhledem k tomu, že se nám osvědčil výchovně vzdělávací program „S Kordulkou a Vítkem
proletíme celý svět“, zařadili jsme jej i v tomto školním roce. Opět se v zelené třídě děti
potkávají s drakem Vítkem a ve žluté třídě s dračí holčičkou Kordulkou.
Jako každý rok se i v roce letošním můžeme pochlubit celou řadou akcí. Podzimní měsíce
nám zpestřilo například divadelní představení, farmářský, doktorský a bramborový den,
beseda se sokolníkem a plavecký výcvik. Do některých akcí jsme také zapojili rodiče, kteří si
společně s námi mohli užít například již tradiční Drakiádu.
V adventním čase děti v MŠ ještě čeká nadílka Mikuláše a Ježíška, nechyběly ani vánoční
dílny. V nabitém programu však nezapomínáme nacvičovat vánoční besídku, kterou společně
ukončíme rok 2015.
V loňském školním roce byla zrekonstruována celá školní zahrada, obohacena o nové
zahradní herní prvky. V horkých letních dnech děti uvítaly možnost koupat se v bazénu, který
má novou filtraci. Prostory kuchyně byly vybaveny novou kuchyňskou linkou.
Na webových stránkách se vás snažíme i nadále informovat o dění v mateřské škole, které je
dokumentováno ve fotogalerii.

Základní škola
V letošním školním roce jsme přivítali v 1. ročníku 9 prvňáčků. Slavnostně byli uvítáni na
obecním úřadě a ve škole už na ně čekali starší spolužáci. I v tomto školním roce jsou žáci
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rozděleni do tří tříd. Samostatně 1.ročník, 2. ročník, 3. a 4. ročník je spojen. Naši málotřídní
školu navštěvuje 42 žáků.
Všichni žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „ Neučíme se pro školu,
ale pro život“. Naším cílem je využívat všechny klady, které vyplývají z menšího počtu dětí
ve třídě. Udržujeme rodinnou atmosféru a vedeme žáky ke kamarádskému soužití. Umístění
naší školy umožňuje dětem přiblížit skutečnou přírodu a její zákonitosti. Od září mají žáci
možnost pozorovat a starat se o agamy přímo ve škole.
Naše škola se pravidelně zapojuje do různých projektů. Od října žáci pracují v etických
dílnách, kde se učí řešit krizové situace, naslouchat druhým a porozumět kamarádům. Zapojili
jsme se do projektu „72 hodin“. Smyslem bylo zlepšit místo, kde žijeme. Upravili jsme terén
pro budoucí zeleň před DPS a upravili okolí u památníku Pochodu hladu a smrti na zdejším
hřbitově. I v tomto školním roce je našim žákům nabídnuta různorodá nabídka zájmových
kroužků, o které byl nemalý zájem. Např. Hra na flétnu, Angličtina hravě, Lukostřelba,
Sportovní kroužek, Rokenrol, Včelař. V listopadu jsme si nenechali ujít již tradiční spaní ve
škole. Kromě každodenní výuky a běžných školních aktivit se naši žáci účastní deseti lekcí
plaveckého kurzu v Trutnově. Po vánočních prázdninách naváže na plavecký kurz plánovaný
kurz bruslení, který proběhne na zimním stadionu v Trutnově. Ke kulturnímu vyžití
využíváme divadla v našem okolí. V letošním roce již žáci navštívili výchovný koncert
„Country na cestách“, kterým je provedla známá skupina Poutníci. V průběhu měsíce ledna se
budoucí prvňáci mohou těšit na tematický zápis do 1. ročníku.
Věříme, že stejně jako žáky a zaměstnance naší školy potěšila i vás rekonstrukce školy.
S velkou radostí jsme uvítali možnost čerpat finance v rámci dotace z EU a ze SFŽP ČR
„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Hajnice“. Nelze si při procházce naší obcí
nevšimnout nové fasády a oken. Při návštěvě naší školy vás uvítají nové vstupní dveře a
vymalované prostory tříd. K naší velké radosti také přispěla oprava kamenné zdi na školní
zahradě.
V dnešní době se žáci intenzivně připravují na vánoční besídku, kterou se budou snažit potěšit
své blízké a završí tak i kalendářní rok 2015.
O nejdůležitějších akcích se dozvíte na webových stránkách, kde je ke shlédnutí i bohatá
fotogalerie www.zshajnice.cz

Přejeme všem hezké Vánoce!
Mgr.Martina Švorcová, ředitelka ZŠ a MŠ
Lukostřelba v Hajnici
Čtvrtým rokem pokračuje lukostřelecký kroužek pro děti pod vedením
Partika Krále. Za dobu existence kroužku si luky vyzkoušelo přes 40
dětí. V přírodních podmínkách naší obce je to možnost příjemného
aktivního využití ať již v rámci kroužku, tak poté ve volném čase. Díky
podpoře ZŠ je možné v zimních měsících pro nácvik střelby využívat
školní půdu.
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Tento rok dochází na kroužek pravidelně 12 dětí z Hajnice, Kohoutova i ze Dvora Králové n.
L. S dětmi střílí asi 5 střelců z řad rodičů.
V rámci kroužku se chystá výlet do skal v Českém ráji, kde by si děti mohly vyzkoušet malý
turnaj na oficiální trati 3D. Zvažuje se i možnost zúčastnit se některých opravdových závodů.
Že se v případě Patrika jedná o zkušeného lukostřelce, dokazuje i jeho účast na
lukostřeleckém festivalu v tradiční lukostřelbě, který se konal v září v Koreji. Festivalu se
zúčastnilo 35 států a střílejících účastníků bylo přes 250. Celkem se soutěžilo v 9-ti tradičních
disciplínách, které jsou dědictvím mnoha kultur. Disciplíny byly postaveny od 15 do 90
metrů. Podle slov Patrika bylo velmi působivé vidět početné skupiny z Koreji, Mongolska,
Japonska nebo Číny. Patrik byla jediným účastníkem za Českou republiku. Příjemné je též
jeho umístěné v rámci spíše festivalové než soutěžní akce. Z celkového počtu účastníků se
umístil do 20. místa.
Za vedení kroužku patří dík Patriku Královi. K němu směřuje též gratulace k mezinárodní
reprezentaci a úspěchu.
Něco málo z historie
Pozoruhodnou zajímavostí nedaleko naší obce je tzv. Pamětní kámen, nebo také Velký kámen.
Nachází se na severovýchodním úbočí kopce Kopna (582 m.n.m.) a někdy se této lokalitě říká
také U LVA.
Jedná se o přírodní kamenný
útvar, do kterého je vytesáno
datum 28.10.1918, znak města
Jaroměře a dále datum
16.6.1928.
Tento reliéf zde
byl vytvořen jaroměřským
umělcem
Václavem
Wagnerem. K slavnostnímu
odhalení pak došlo dne 26.
srpna 1928 za účasti zástupců
města Jaroměře.
První datum se vztahuje (jak
známo)
k
vyhlášení
samostatného
Českoslovenkého státu, kdy již v prvních letech fungování této tzv. První republiky, došlo k
pozemkovým reformám. Tyto reformy umožnily městu Jaroměři usilovat o nabytí lesních
pozemků v blízkosti tehdejší vsi Kyje, které již v minulosti vlastnilo. Staré listinné záznamy
nás totiž informují o tom, že již v roce 1366 koupil lesní pozemky u vesnice Kyje jaroměřský
klášterní konvent od pana Pešíka z Břečovic (nyní Březovice u Hořic), rodem z Rýzmburka.
V roce 1547, za vlády Ferdinanda I., město o tyto své lesy přišlo, údajně pro svůj
protihabsburský postoj.
V srpnu roku 1925 proběhlo první jednání, jak je uvedeno v kronice města Jaroměře. Teprve
ale v roce 1928 došlo k dohodě mezi vlastníkem lesního revíru Komárov a Proruby o výměře
633 hektarů, Bedřichem Schaumburg-Lippe, který byl v té době (až do roku 1945) majitelem
náchodského panství včetně zámku v Náchodě a městem Jaroměř, zastoupeným tehdejším
starostou města Františkem Libřickým (popraveným nacisty v r. 1942) a radním J. Pavlem.
Den, kdy kupní smlouva nabyla právní moci a revír se tak stal majetkem města Jaroměře je
právě oním druhým datem vytesaným do tohoto Pamětního kamene. Byl to 16. červen 1928.
Ještě téhož roku město Jaroměř zakoupilo i přilehlý revír Posadov u Hořiček, ve snaze o
zcelení lesního majetku, takže jeho celkový majetek vzrostl na 772 hektarů lesa. K tomu je
dlužno podotknout, že deset let poté, v roce 1938 město o tento svůj majetek přišlo podruhé.
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Po válce, v roce 1945 mu byl sice
navrácen, avšak již v září roku 1953 byl
zestátněn komunistickým režimem. Ke
konečnému navrácení lesů do majetku
města Jaroměř došlo až 1. 7.1991, podle
zákona 172/1991 Sb. O toto navrácení
se významnou měrou zasadil Ing. Václav
Němec, emeritní středoškolský profesor,
který potom vykonával funkci lesmistra
jaroměřských městských lesů se sídlem v
Prorubech.
Za
jeho
úspěšnou
manažerskou činnost mu byl Radou
města Jaroměře udělen stavovský titul
LESNÍ RADA. Ing. Václavu Němcovi
bylo též uděleno dne 18.12.2008 čestné
občanství města Jaroměře.
Tento uznávaný odborník pro lesnictví a myslivost zemřel 22. června 2013 ve věku 84. let. V
současné době spravuje lesní majetek města Jaroměře, který sousedí i s obecními lesy Hajnice
jeho syn, lesmistr Jaroslav Němec, absolvent trutnovské lesnické školy. Jedná se nyní už o
více než tisícovku hektarů lesa.
M. Němeček - kronikář
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Hajnického občasníku,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zastupitelů, pracovníků obecního úřadu i jménem
svým v čase nejkrásnějších svátků v roce ze srdce popřál jejich klidné a pokojné prožití v
kruhu svých rodin a nejbližších přátel. Nezapomeňte a najděte si i chvilku pro ty, kteří již s
námi ke slavnostně prostřenému štědrovečernímu stolu nemohou zasednout. Dětem přeji, aby
pod stromečkem našly to, co si přály. I když i tady platí, že ne vždy co chceme, také
potřebujeme. Ale jsou přeci Vánoce a přání se má plnit.
Do nového roku přejeme všem hodně pevného zdraví, spokojenosti, štěstí a lásky, ale také
hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Zkrátka a dobře vše nejlepší v roce 2016.
Petr Červený - starosta
Sněm zvířátek
Kdysi dávno svolala zvířata sněm ………
Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou
cukrovím s oříšky, které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená
husička. Bez pečínky by to opravdové vánoce nebyly.“
Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka ! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou
vánočku!“
Slyšet se dala taky straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O
Vánocích se má všechno třpytit.“
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil
klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses ? Vždyť na
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl ?“
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel:“A vědí to vůbec lidé?“
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