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Vážení spoluobčané,
Blíží se čas vánoční a konec roku, to je jistě důvod k oslavám, k přáním, ale i k zamyšlení.
Jsem přesvědčen, že naši předkové v minulosti měli a naši potomci v budoucnosti budou mít
přibližně stejná přání jako my dnes. Jde především
o pevné zdraví a štěstí ve vlastním životě i v životě
našich blízkých, o prožití plodného života bez
útrap.
Dovolte mi, abych vám všem, občanům naší obce,
toho popřál v hojné míře. Dále Vám přeji klidné a
veselé vánoční svátky a mnoho úspěchů a
spokojenosti v roce 2017.
Chtěl bych také poděkovat za práci členům
zastupitelstva obce, pracovníkům a spolupracovníkům obecního úřadu a všem, kteří se
podíleli na rozvoji naší obce, i těm kterým není osud Hajnice lhostejný.
Petr Červený – starosta
Malé ohlédnutí za letošním rokem
Prioritní akcí letošního roku bylo uvedení kanalizace a čistírny odpadních vod ze zkušebního
provozu na trvalý. Po dokončení některých terénních úprav a drobných úprav v samotné
čistírně odpadních vod proběhla kolaudace téměř bez výhrad a ČOV pracuje od června
v trvalém režimu.
V druhé polovině roku začala také výstavba sportoviště s umělým povrchem, včetně
stometrové dráhy s tartanovým povrchem, která bude sloužit pro hasičský sport, ale i pro
ostatní sportovce z obce nebo okolí. Sportoviště bude sloužit pro míčové hry jako je volejbal,
nohejbal, nalajnováno bude i pro tenis. Bude tam i osvětlení pro noční využití. Osvětlena bude
i dráha. Teď máme cca půl roku na to, abychom dokázali zajistit správce sportoviště, který by
koordinoval jeho zapůjčování, evidenci zájemců na pronájem, případně zajišťoval úklid a
pořádek. Případní zájemci o „správcování“ se mohou přihlásit na obecním úřadě. Z důvodu
nepřízně počasí v měsících říjnu a listopadu byl termín dokončení posunut do konce května
2017. Tato akce je realizována výhradně z vlastních zdrojů, takže nám nehrozí sankce za
posunutí termínu dokončení. Cena výstavby je cca 3 500 000,-Kč.
Další akcí po letech stagnace je pokračování prací na rekonstrukci roubené chalupy č.p.6
(Otmarovi). Tady by již mělo dojít k celkovému dokončení a bude se jednat o využití prostorů
v chalupě. Nadále platí využití pro vesnickou expozici, využití prostor pro klub seniorů, nově
se bude jednat o umístění knihovny v domě, případně využití prostor pro volnočasové
aktivity děti. Součástí rekonstrukce je i podání žádosti na Státní pozemkový úřad na
odkoupení pozemků kolem nemovitosti. I tady už to obec hradí ze svých zdrojů. Náklady cca
700 000,-Kč.
Úklid popelnic po svozu komunálního odpadu
Omlouvám se předem za slova kritiky, ale úklid popelnic po svozu komunálního odpadu je
podobné téma, jako každoroční upozorňování na bezpečnost při střílení petard při oslavách
příchodu nového roku, nebo vypalování trávy v jarních měsících. Stále se na to upozorňuje a
stále to není nic platné. Jsem si vědom toho, že se jedná o velice zdlouhavou a silně
namáhavou práci. Je k tomu opravdu potřeba veliká síla, manuální zručnost a vytrvalost.
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Popelnice jsou neforemné, není je za co chytit, jsou těžké, a co teprve kdyby byly naplněné?
Ne každý to pak fyzicky zvládne. Kdo je ale připravuje pro odvoz když jsou plné ??? Že by to
dělaly samy ? Ne, to ne, to je nesmysl. Proto vás touto cestou žádám, nebo spíše prosím,
ukliďte popelnice po svozu na místo jejich „trvalého pobytu“. Když to nedokážete sami,
poproste sousedy, oni vám určitě s popelnicí pomohou. Zákon nedovoluje uvést veřejně
jména těchto „hříšníků“, tak alespoň s velkým ostychem uvedu čísla popisná. Kromě pár
jedinců, které by šlo spočítat na prstech jedné ruky je to stále dokola č.p. 223 a 224. Tak to by
stačilo. Předem děkuji za pochopení a taky za úklid.
Petr Červený
Střílení petard
Přelom roku je spojen se střílením petard, vypouštění rachejtlí a střílení tzv. zábavné
pyrotechniky. Jako každým rokem, tak i letos upozorňujeme na nebezpečí, které toto střílení
může přinést. Žádáme proto všechny „ohňostrůjce“, aby se vyvarovali střílení petard
v blízkosti úložišť s propan-butanem. Jedná se o úložiště v H.L.F. s.r.o., úložiště u
zdravotního střediska a u bytovky č.p. 225. To samé platí o střílení
v blízkosti zapsaných, kulturních nemovitých památek. Zde se
jedná o roubenou chalupu č.p. 6 (Otomarovi), strážní věž u kostela,
patrové roubené stavení v blízkosti bývalé pošty. V Horním Žďáru
je to kostel sv. Jana Křtitele. Zvýšená opatrnost platí i pro ostatní
nemovitosti, i když nejsou vedeny jako kulturní památka.
Bezpečná vzdálenost pro střílení je min. 100 m od výše uvedených
staveb. Po letech upozorňování je již „určitě“ zbytečné opět
připomenout rodičům, že pyrotechnika nepatří do rukou dětem !!
A abych nezapomněl, mějte prosím ohled k domácím čtyřnohým kamarádům. Hlavně psi
tento hluk těžce snáší, nejinak tomu je i u koček, ale také třeba i u koní. Za všechny Vám
předem jejich jménem děkuji.
Prodej vánočních stromků
Obecní úřad od středy 14. 12. 2016 zahajuje prodej vánočních stromků: smrčky,
borovičky, jedle. Jednotná cena 150,- Kč/kus.
Poděkování
Obecní úřad děkuje všem sponzorům, organizátorům a občanům, kteří se ve svém volném
čase podíleli na zdárném průběhu Hajnického potlachu, Retro-repro, nohejbalového turnaje,
strašidelného lesa apod. Bez jejich pomoci by se jen těžko tyto kulturně společenské akce daly
uskutečnit.
Mateřská škola
Nový rok 2017 pomalu klepe na dveře, proto přijměte pozvánku a podívejte se, co jsme od
začátku školního roku zažili.
V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 37 dětí. I nadále jsou děti vzdělávány
podle výchovně vzdělávacího programu „S Kordulkou a Vítkem proletíme celý svět“. Třídní
program přizpůsobujeme aktuálním požadavkům dětí. Již od září byly děti z organizačních
důvodů spojeny do jedné třídy. Předškoláci měli proto zkrácený nespavý režim, ale i tak se
předškolní děti mohly připravovat na vstup do školy.
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V mateřské škole proběhlo mnoho zajímavých akcí a aktivit, které potěšily nejen děti, ale i
rodiče. Byla to např. oblíbená Drakiáda, vánoční dílny pro rodiče s dětmi. Již v loňském roce
se osvědčily projektové týdny, které připravujeme společně s rodiči. Letos proběhl doktorský
týden, kdy nás navštívil MUDr. Cvrček a seznámil děti s profesí lékaře. Děti měly možnost
zhlédnout již dvě divadelní představení přímo v mateřské škole.
Předškoláci chodí jednou za měsíc do základní školy, aby se seznámili s prostředím školy a
získali k ní kladný vztah.
Na podzim jsme jezdili na plavecký výcvik do Trutnova, byli jsme v Tongu a „zamkli“ jsme
zahradu. Přišel svatý Martin a čekáme na Mikuláše. Na závěr roku se připravujeme na
vánoční besídku.

Těšíme se na Ježíška!
Základní škola
Školní rok 2016/2017 jsme slavnostně zahájili 1. září v budově základní školy. Letos
nastoupilo do 1. ročníku 6 žáků, které přivítal pan starosta v jejich nové třídě, popřál jim
radost z učení a mnoho úspěchů. I v tomto školním roce jsou žáci rozděleni do tří tříd.
Spojený je 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník se vzdělává samostatně. Podařilo se nám navýšit
kapacitu školní družiny a otevřít dvě oddělení. Všichni žáci tedy mohou školní družinu
navštěvovat. Ve škole je celkem 39 žáků.
Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „ Neučíme se pro školu, ale pro
život“. Cílem naší školy je udržet rodinnou atmosféru, vést žáky k přátelskému soužití, k
samostatnému a zodpovědnému jednání. K tomu nám napomáhá i menší počet žáků ve třídě a
individuální přístup. Velkým kladem naší školy je také její umístění. Bezprostřední blízkost
přírody umožňuje žákům pracovat přímo v terénu a tím poznávat její zákonitosti a krásu.
Získané vědomosti prohlubujeme i formou exkurzí. Jezdíme do Prahy, do trutnovské
elektrárny, do KRNAPU ve Vrchlabí apod.
Naše škola se pravidelně zapojuje do různých projektů. Od října žáci pracují v etických
dílnách, kde se učí řešit krizové situace, jednat s druhými, naslouchat jim, pomáhat a
porozumět kamarádům. I v tomto školním roce mohou žáci navštěvovat různé zájmové
kroužky, o které je vždy velký zájem. Např. Sportovní kroužek, Šikulky, Hra na flétnu,
Angličtina hravě, Lukostřelba, Včelař.
Již tradičně jsme v listopadu uskutečnili spaní ve škole. Letos na téma „ Ve škole se
nebojíme“. A také, že se nikdo nebál, naopak večer plný zábavy jsme si všichni užili.
Zajímavý program pro naše žáky si připravili místní hasiči. Děti získaly mnoho informací o
první pomoci a chování v krizových situacích. Hasiči nezapomněli ani na praktické ukázky.
Za kulturním vyžitím cestujeme do divadel v našem okolí. V letošním školním roce také
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pravidelně
probíhají
setkání
budoucích
prvňáčků ve škole.
Jejich
budoucí
spolužáci
je
vždy
vesele přivítají. Je pro
ně připraven krátký
program, ve kterém si
vyzkoušejí
školní
dovednosti.
Po
vánočních
prázdninách se žáci
mohou těšit na kurz
bruslení,
který
proběhne na zimním
stadionu v Trutnově.
Nyní se žáci s chutí
připravují na vánoční
besídku, kterou chtějí potěšit své blízké a ukončí tak i kalendářní rok 2016.
O nejdůležitějších akcích se dozvíte na webových stránkách, kde je k nahlédnutí i bohatá
fotogalerie www.zshajnice.cz
Přejeme všem pěkné Vánoce!
Mgr. Martina Švorcová, ředitelka ZŠ a MŠ
Obecní úřad - dovolená
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolených bude obecní úřad od 22. 12. 2016 do
3. 1. 2017 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 2017 (psi,
odpady) se budou přijímat od 1. 2. 2017, a to v pondělí a ve středu od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2017. Složenky nebudou trvale bydlícím občanům rozesílány.

Sbor dobrovolných hasičů
Hajnice
Vás zve na tradiční

Hasičský ples
27. 1. 2017
Od 20:00 v motorestu Výšinka
Zahraje Duo ARNIKA
Vstupné: 100 Kč
Odvoz zpět do Hajnice zajištěn

NA ÚČASTNÍKY ČEKÁ BOHATÁ TOMBOLA
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Zapálili jsme 1. svíčku na adventním věnci, rozsvítili společně obecní vánoční strom a to je
dobrý důvod k ohlédnutí za uplynulou sezonou mladých hasičů SDH Hajnice
Naše loňské předsevzetí věnovat se více soutěžím družstev se nám podařilo splnit pouze
částečně. Přesto jsme několik soutěží absolvovali. Dařilo se hlavně mladšímu družstvu, které
obsadilo 2. místo v okresním kole PLAMEN. V domácím poháru starosty obce skončilo na 3.
místě a v halovce v Lázních Bělohrad skončilo na pátém místě. Starší družstvo se již delší
dobu potýká s nedostatkem dětí. Radost nám dělá zájem dětí předškolního věku. Jejich
družstvo dosáhlo také pěkných umístění. V květnu na domácím poháru starosty obce obsadilo
10. místo mezi mladšími a již v listopadu vybojovalo krásné 1. místo na halové soutěži
v Lázních Bělohrad.
Všechny výsledky družstev i jednotlivců, včetně fotografií si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách www.mhhajnice.cz
Rád bych se ještě zmínil krátce o některých jednotlivcích, kteří úspěšně reprezentují náš
sbor
a
obec.
V soutěži
dorostenců
a
dorostenek postoupili do
krajského
kola
Natálie
Langerová,
Barbora
Packová a Patrik Linhart.
Barbora skončila v Krajském
kole 3., Natálie s Patrikem se
probojovali na MČR dorostu
do
Českých
Budějovic.
V celkovém pořadí MČR
obsadila Natálie 7. místo a
Patrik
skončil
5.
Do
Budějovic se podívala i
Barbora,
která nastoupila
v družstvu Hřibojed které
skončilo na 14. místě. Patrik
nastoupil za reprezentační B tým na mistrovství světa v Požárním sportu v Ostravě.
Probojoval se i na mistrovství republiky v Požárním sportu do Brna, kde obsadil 5. místo ve
výstupu na věž. Natálie s Patrikem také celkově zvítězili v seriálu Východočeských stovek
v kategoriích střední dorostenci a dorostenky. Dařilo se jim i v seriálu soutěží Český pohár
REBEL, kde obsadila Natálie 5. místo a Patrik místo 6.
Na závěr svého ohlednutí bych chtěl poděkovat našim vedoucím – Martině Borůvkové,
Lence Effenberkové, Markétě Cvrčkové, Elišce Urbanové a instruktorce Elišce Dvořákové
za jejich obětavost při práci s našimi mladými hasiči. Děkuji všem rodičům, kteří nám
nezištně pomáhají s dopravou na závody a zajištěním stravy na vícedenních závodech, naší
obci a všem sponzorům, kteří nás podporují v naší činnosti.
Nakonec jsem si nechal poděkování řidičům Jiřímu Dvořáčkovi a Petrovi Fickerovi, kteří se
postarali o bezpečnou a spolehlivou dopravu Avií na většinu soutěží.
Vážení přátelé,
chtěl bych Vám, jménem svým i celého SDH Hajnice popřát pohodové a klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2017.
Jaroslav Borůvka vedoucí MH SDH Hajnice
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SK Spartak Hajnice
SK Spartak Hajnice si dovoluje poděkovat všem členům i příznivcům za
podporu při mistrovských utkáních jak na domácím hřišti, tak i na hřištích
soupeře. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti v novém roce 2017.
Robert Novotný - předseda
SDH Hajnice
SDH Hajnice přeje všem příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých
nejbližších, hodně štěstí, zdraví a elánu do příštího roku 2017.
Andrea Žáková – starostka SDH

Vydařený benefiční koncert na opravu varhan v Hajnici
Hajnice V pátek 9. 12.
2016 se konal benefiční
koncert
ve
zcela
zaplněném kostele sv.
Mikuláše v Hajnici, na
němž vystoupil herec
Jan Hartl a cembalista
Jaroslav Tůma. K
úspěchu celého večera
patří v neposlední řadě
i to, že se na
dobrovolném
vstupném, které se
využije
k
opravě
varhan,
vybralo
nečekaných
17.170
korun. Koncert byl věnovaný projektu opravy místních varhan. Loď hajnického kostela je
velmi působivá, jedná se o velký a důstojný prostor a bylo by krásné, kdyby se v něm varhany
opět mohly rozeznít. Benefiční večer byl organizovaný obcí Hajnice, Římskokatolickou
farností Hajnice, Královédvorským chrámovým sborem a záštitu nad projektem převzal Petr
Červený, starosta obce Hajnice.V páteční večer v adventním čase přicházelo do kostela velké
množství lidí a v 18 hodin pan Vít Havlíček, iniciátor celé akce, a pan starosta Červený,
přivítali ve zcela zaplněném kostele Jana Hartla a Jaroslava Tůmu – protagonisty večera. Po
tomto úvodním slově Jan Hartl, člen činohry Národního divadla, přednášel výňatky z knihy
Zahrada mariánská od Julia Zeyera, text, který se váže k tomuto adventnímu času. Umělecký
přednes Jana Hartla se prolínal s virtuózní hrou Jaroslava Tůmy, profesora pražské AMU. Jan
Hartl spolu s profesorem Jaroslavem Tůmou dokázali vytvořit v prostoru kostela jedinečnou a
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slavnostní atmosféru. Diváci se mohli
těšit ze setkání s výjimečnými umělci
a
své
nadšení
dali
najevo
dlouhotrvajícím
potleskem.Všem
účastníkům patří dík za návštěvu
koncertu i za příspěvek na opravu
varhan. Na jaro 2017 je plánován
další benefiční koncert, na který jsou
všichni opět srdečně zváni.Těšíme se
na další setkání, při kterém budeme
moci podpořit dobrou věc – záchranu
varhan.
Daniel Václavík

Zdroj: http://www.kralovedvorsko.cz/co-se-deje/hudba/vydareny-beneficni-koncert-naopravu-varhan-v-hajnici.html
© Královédvorsko.cz
Vánoční zpívání
Spolek NaŽďár Vás srdečně zve na Vánoční zpívání, které se koná v pátek 16. 12. 2016 v
kostele sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru. Vystoupí Asinus musicus (soubor staré hudby při
ZUŠ Trutnov) a spolek NaŽďár (rodiče s dětmi z Výšinky a Horního Žďáru). Svíčky a teplé
deky k sezení s sebou. Vstupné dobrovolné.
Staré vánoční zvyky a obyčeje
Žádný den v roce nemá v sobě tolik přitažlivosti,
poezie a kouzla jako Štědrý den. Těšívají se na něj
malí i velcí. Váže se k němu mnoho zvyků a
obyčejů.
Stavení brala na sebe sváteční roucho, pečlivě se
uklízelo, naši předkové na čerstvě vydrhnutou
podlahu poházeli slámu. Vždyť na ní se narodil
Ježíšek. Sláma se po Vánocích dávala dobytku, aby
nestonal.
Vánoční stromeček se v našem kraji rozšířil až
v polovině 19. století. Bývala to jedlička zavěšená
obráceně nad stolem a zdobená papírovými řetězy, věncem, jablky, hruškami, rozinkami,
pečivem i pestrými šátky. K Vánocům se také ve většině obcích stavěly betlémy, většinou
papírové.
Na Štědrý den mělo být k večeři sedm jídel a u stolu měl vždy sedět sudý počet lidí, aby do
roka nikdo neumřel. Při večeři se mluvilo potichu a nemělo se dívat z okna ven, protože kdo
uviděl stín, nedočkal se příštích Vánoc. Na vánočním stole bývala jako první jahelná kaše. To
proto, aby se po celý rok doma držely peníze. Dalšími jídly byly například hrách se zelím,
bramborová polévka, bramborové šišky, černý kuba (vařené kroupy s houbami a česnekem),

8

knedlíky se švestkovou omáčkou, vdolečky s povidly, řepná kaše, vánočka, ořechy a jablka.
Ryby se objevily na vánočním stole až teprve ve 20. století.
Zdraví se předpovídalo z jablek, nebo ořechů. Kdo měl v jablku jádra
neporušená, měl být zdráv, červivé jablko předpovídalo nemoc. Také
ořech mohl předvídat budoucnost. Každý z rodiny si první vyloupnuté
jádro napíchl na špičku nože a zapálil je. Komu shořelo jádro celé, ten byl
dlouho živ. Děvčata bývala zvědavá, za koho se vdají, a tak v některých
vsích házela přes hlavu do proužku okrájené slupky z jablek. Podle tvaru,
do kterého se slupka stočila, hádala děvčata na začáteční písmeno jména
svého nastávajícího. Dobytek, drůbež, včely i stromy, všichni dostali něco
od štědrovečerního stolu, aby přinášeli užitek. Ohni se házel kousek
jablka, vánočky a ořech, aby se v příštím roce domu vyhnul.Také
studánka dostala stejný dárek, aby měla dobrou a nezkaženou vodu.
Chudí lidé chodívali o Vánocích na koledu. Byli převlečeni za krále, pastýře s troubou, anděla
a pastušky. Nejprve vcházel do světnice král s korunou, na holi nesl pozlacenou šesticípou
hvězdu, za ním šli anděl, pastýř a pastuškové s košem, do kterého ukládali vykoledované
dárky.
Naši předkové také bedlivě sledovali počasí a podle něj usuzovali, jak bude v příštím roce.
Např.: Teplým Vánocům a přátelskému koláči se nikdy neraduj.Lepší Vánoce třeskuté, než
tekuté. Zelené Vánoce, bílé Velikonoce. Tmavé Vánoce, světlé stodoly. Padá-li na Štědrý den
sníh, bude hodně chmele. Poslední okamžiky roku oslavovali naši předkové také pitím.
Hostinští čepovali toho dne zadarmo, ale ty doby již ke škodě konzumentů minuly.
Co se dělá na Nový rok, dělá se po celý rok. Proto se říká: Kdo má na Nový rok peníze, bude
je mít po celý rok. Kdo na Nový rok chvátá, je celý rok čerstvý.
Vánoční svátky bývaly studnicí nepřeberného množství zvyků a obyčejů. My jsme vám jich
vybrali jen velmi malou část z vlastivědného sborníku.
Čtyři svíčky na adventním věnci
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci, tak tiše, že bylo slyšet jak svíčky začaly hovořit.
První svíčka vzdychla a řekla: Jmenuji se MÍR, moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír
nedodržují. Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo.
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: Jmenuji se VÍRA, jsem ale zbytečná, protože
lidstvo nechce o bohu nic vědět. Nemá tedy cenu, abych svítila. Průvan zavál místností a
druhá svíčka zhasla.
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka:
Jmenuji se LÁSKA, už nemám sílu, abych hořela. Lidé
mě odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné,
které by měli mít rádi. A s posledním záchvějem
zhaslo i toto světlo.
V tom vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíčky a
řeklo. Vy musíte přeci svítit a né být zhaslé ! A skoro
začalo plakat …
V tom se dostala ke slovu i čtvrtá svíčka a pravila:
Neboj se, dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji se NADĚJE.
Zapálilo dítě od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíčky. . . . .
Plamen naděje by nikdy neměl ve Tvém životě zhasnout, a každý z nás by měl plameny
MÍRU, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE neustále udržovat.
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Pár věcí, které spolu jen zdánlivě nesouvisí
Hajnický občasník nám přichází do schránek sice již téměř tradičně v období předvánočním,
leč v tomto svém příspěvku bych se chtěl na chvilku vrátit do léta a nejen do toho letošního,
kdy jsme si připomínali kulaté výročí smutných událostí z roku 1866.
Dům č.p. 2 v Hajnici
Výsledkem krátkého, nicméně
velmi
krvavého
prusko
rakouského válečného konfliktu
byly tehdy nejen desetitisíce
mrtvých vojáků na obou stranách,
ale také nezměrná strádání a
utrpení civilních obyvatel a to
zejména v místech, kde se
jednotlivé bitvy odehrávaly. Ti
pak většinou, ve svém zoufalém
postavení obraceli své oči k nebi
s prosbami a nadějí na přežití.
Výjimkou nebyl ani jistý Johann Baier, v té době dvaačtyřicetiletý sedlák, který společně se
svou manželkou Annou už šestnáctým rokem hospodařil jak na jejím rodném statku č.p. 3
v tehdejší Deutsch Prausnitz (nyní č.p. 2 v Hajnici), tak současně i na svém původním
hospodářství v nedalekém Burkersdorfu (Střítěži) č.p. 24, z kterého on sám pocházel.
Když se 28. června před 150. lety jeho rodný Burkersdorf proměnil v bojiště a z místních
usedlostí se staly improvizované lazarety, slíbil Johann své zbožné manželce, že pokud oba
přežijí bez úhony, nechá postavit sochu Panně Marii jako poděkování. Tak se i stalo. Johann
nechal zhotovit sousoší z jemného pískovce, představující korunování Panny Marie, s
reliéfem svaté Anny na čelní straně podstavce. Za dílo zaplatil 600 guldenů (rakouská měna
1857 - 1892) a nechal jej umístit a vysvětit v roce 1869 na svém pozemku, severně od kostela
sv. Mikuláše. Toto místo, nadohled od jejich obydlí nebylo vybráno náhodně. Byla zde už v té
době studánka s kašnou a vedla tudy, dnes již zapomenutá vozová cesta až do osady
Theassahauser (Tadeášovy domky) založené již v roce 1732 a představující celkem osm
domů a hospodářských usedlostí, které zde byly od toho roku postupně vystavěny. Do
dnešních dnů se dochovaly jak známo, pouze dva.
Dnes už sice zmíněnou kamennou památku v polích za kostelem nenajdeme, neztratila se
však beze stopy, ani nebyla zničena, podobně jako mnohé jiné v okolí. Ve velmi zachovalém
stavu ji můžeme nyní obdivovat přímo v centru obce, v blízkosti historicky i slohově neméně
zajímavého domu č.p. 104, kam byla z iniciativy majitelů tohoto domu v roce 1988 citlivě
přemístěna a na jejich náklady také (o rok později) částečně zrestaurována. K realizaci
tohoto šťastného nápadu bylo samozřejmě zapotřebí dobré vůle a prozíravosti jak ze strany
tehdejšího MNV, tak i církevní správy.
Náhrobek manželů Baierových na místním hřbitově nehledejme. Ze zápisů v matrice,
uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku lze dohledat pouze to, že se oba dožili
požehnaného věku. Anna zemřela v roce 1912 ve věku 85. let, Johann v roce 1913, pouhé
dva týdny před svými devětaosmdesátými narozeninami.
Na dveře už tou dobou klepala další válka, daleko většího rozsahu i dějinného významu. To
už je ale jiná neradostná kapitola naší historie.
M. Němeček - kronikář
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