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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Hajnického občasníku,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů obce, pracovníků
obecního úřadu, ale také jménem svým popřál pokojné prožití
vánočních svátků, abyste si všichni vytvořili tu pravou sváteční,
vánoční náladu bez stresu, shonu, nervování. Najděte si alespoň
malou chvilku pro své blízké, ale také chviličku pro ty, kteří již opustili
tento svět a nemohou s námi zasednout ke svátečně prostřenému
stolu. Dětem přeji jako vždy, aby pod vánočním stromečkem našly dárečky, o které si
Ježíškovi napsaly, a když bude sněhová nadílka, tak aby si do sytosti užily zimních radovánek.
Do nového roku přeji všem především zdraví, ale také trochu štěstíčka, spokojenosti, lásky a
hodně úspěchů jak v životě osobním, tak i pracovním.
Petr Červený, starosta

Poděkování hejtmana za celoroční práci
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové
zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů,
myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou,
nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a
spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji
klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Malé ohlédnutí za rokem 2019
Na prvním místě bych uvedl zahájení užívání „Technicko-hospodářského zázemí obce
Hajnice“. Jedná se o novou budovu v areálu bývalých kanceláří Státního statku Hajnice tzv.
„Kukuřičáku“. Na toto zařízení jsme čekali 16 let. Doposud byla komunální technika umístěna
na čtyřech místech v obci. To samé platí o dílně na přípravu techniky pro jarní a letní práce
na údržbu zeleně, případně jiných aktivit obce. Velkou výhodou je i to, že technika v zimních
měsících bude v teple a nebudou problémy s uvedením do provozu v silných mrazech.
Součástí výstavby bylo i sociální zázemí, jako je sprcha, WC a denní místnost. Budova je
vytápěna tepelným čerpadlem vzduch – voda.
Z menších akcí se jedná o dvě parkoviště pro vozidla nájemníků z č.p. 128, 129 a 224 (pod
tzv. Děvínem), druhé se vybudovalo před budovou mateřské školky. Tato parkoviště ještě
budou opatřena balenou živičnou směsí. S parkováním vozidel začíná být problém. Stávající
parkovací místa již nestačí na počet osobních vozidel v osobním vlastnictví jednotlivých
nájemníků v obecních bytech. Obec bude muset tuto situaci vyřešit. Nebude však v moci
obce, aby rozšiřovala současná parkovací místa novou výstavbou (především problém
s pozemky). Jedním z dočasných řešení by mohlo být omezení parkování na jedno vozidlo a
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jednu bytovou jednotku. Omezení by platilo i pro vozidla, která se používají pro podnikání.
Bohužel převládá mezi řidiči takový názor, že chtějí mít vozidla zaparkována na místě v těsné
blízkosti domu, kde bydlí. Jednou alternativou je i využívání parkoviště u obecního úřadu.
Další menší akcí, která se podařila, je brána na severní straně hřbitova. Bude především
sloužit při údržbě hřbitova k vyvážení zbytkové zeleně a staré výzdoby z hrobů. Na hřbitově
také došlo k instalaci 3 ks svítidel. Jedná se o osvětlení, které by mělo sloužit především
k přisvícení pro návštěvníky hřbitova, kdy už není denní světlo. Došlo i k opravě propustku u
staré hasičárny proti fi. SEZET s.r.o., včetně osazení svodidel na krajnici komunikace.
Dále je pracováno na projektové dokumentaci pro výstavbu 15 rodinných domků v k.ú. Kyje
u Hajnice, na projektové dokumentaci pro výstavbu nových chodníků od bývalé hasičárny
k truhlárně pana Huška, v Kyjích pro výstavbu chodníku s napojením u chodníku u domu
pana Hrnečka až ke zděné zastávce v Kyjích. Dále pokračují práce na projektové dokumentaci
pro výstavbu chodníků a cyklostezky z Výšinky na křižovatku Horní Žďár. V rozpracovanosti je
také projekt na instalaci světelných bodů na hajnické křižovatce směrem od Výšinky a
rozšíření světelných bodů veřejného osvětlení z Horního Žďáru až na křižovatku u hlavní
silnice I/37. Na těchto křižovatkách se především za snížené viditelnosti špatně odbočuje a
dopravní značení je nedostačující. Pracuje se také na projektu rekonstrukce komunikace
v lukách.
Malé nahlédnutí do roku 2020

Je již vystaveno stavební povolení na terénní úpravy hřiště Spartaku Hajnice. V současnosti
se shání dotace, aby společně s finančními prostředky obce mohla být akce zahájena. Zde se
pohybují náklady na částce 7.100.000 Kč bez DPH. Mělo by však dojít k nemalým úsporám,
protože zemina nebude odvážena na skládku do Trutnova, ale použije se na vyrovnání plochy
za hřištěm s umělým povrchem. Pro vaši představu, jedná se o přemístění cca 5.500 m3
zeminy. Věříme, že ke snížení ceny dojde i výběrovým řízením. V měsíci lednu by mělo být
vystaveno stavební povolení na demolici starých a výstavbu nových kabin. Tuto cenu ještě
neznáme, ale bude se také pohybovat kolem cca 6.000.000 Kč. Aby došlo k úspoře, tak nové
kabiny nebudou zděné, ale budou sestaveny z modulů, které budou vyrobeny přesně podle
našich požadavků.
S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jednáme o bezplatném převodu
pozemků v centru obce. Jedná se o komunikaci, která vede od hřiště mezi zahrádkami a dál
kolem Ficbauerových na křižovatku u nově postaveného domu p. Fridricha. Po převodu do
majetku obce bude na tuto komunikaci položena živičná balená směs.
Jakmile bude dokončena dokumentace, včetně stavebních povolení na akce popsané
v předešlém článku, začne se i s jejich realizací.
Z těch menších prací by se měla postavit u lavičky na chodníku před okálem (Novotný,
Dvořáček) pergola se zastíněním popínavou zelení v kombinaci s dřevěnou mřížkou, aby
chránila odpočívající občany před sluncem.
Místní část Horní Žďár

Pro letošní rok se nepodařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu
klubovny v rámci akce „Staronová náves“. Klubovna bude stát v těsné blízkosti požární
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nádrže v Horním Žďáru a provozoval by jí spolek NaŽďár z Horního Žďáru. Dle možností bude
zažádáno o dotaci na výstavbu klubovny na rok 2020.
Na kostele Sv. Jana Křtitele byl v letošním roce proveden stavebně historický průzkum,
zaměření kostela a ještě letos by měla být uskutečněna oprava střechy a stropu proti
zatékání dešťové vody do budovy. Práce na kostele by pak mohly pokračovat především ve
zhotovení prováděcí dokumentace na opravu kostela. Dokumentace by měla být
vypracována na základě a v návaznosti na užívání prostor v kostele. O využití a rozsahu
prostor v kostele, včetně stylu oprav bude ještě probíhat jednání.
V roce 2020 by mohlo dojít po dohodě a metodické pomoci s památkovým úřadem k opravě
hřbitovní zdi, která na rozdíl od kostela není zapsána jako nemovitá kulturní památka.
Prioritní akcí jsou pokračující práce na dokumentaci pro stavební povolení pro připojení
Horního Žďáru na obecní vodovod.

Mladí hasiči
V Hajnickém občasníku jste si v minulosti mohli přečíst několik slov o našich mladých hasičích
a dorostencích, protože tradice se mají dodržovat, činím tak i na závěr uplynulého roku.
Rok 2019 znamenal pro naše mladé hasiče několik zásadních změn. Svoji činnost jako
vedoucí ukončil po 26ti letech Jaroslav Borůvka a předal vedení p. Pavle Hrbkové, po
nezbytnou dobu zapracování nové vedoucí zůstane jako technický poradce.
Dále kolektiv opustili z důvodu věku Tereza Šedková a Lukáš Dvořák a z různých jiných
důvodů Štěpánka a Natálie Cvrčkovy, Adam Vojtěch, David Langer a Nikolas Šedek. Proto se
skoro rozpadlo družstvo starších. Zdá se, že si družstvo našlo kvalitní náhradu v Šárce a
Natálii Holubových, do přípavky přišel Tomáš Koláčný.
Přesto mezi nás rádi přivítáme další děti od 4 do 14ti let .
Přes všechny problémy družstva mladších i starších statečně bojovala a po několika
nezdarech v minulých letech opět obsadila medailová 3. místa na domácím Poháru starosty
obce. V okresním kole Plamen 2018-2019 obsadila shodně 9. místo. V soutěži o Přeborníka
okresu Trutnov v běhu na 60m s překážkami se mezi nejlepších 10 závodníků nikdo
neprobojoval. Nový ročník Plamen 2019-2020 zahájili mladší 10. a starší 19. místem v ZPV.
Velikou radost nám naopak udělali dorostenci Natálie Langerová a Matěj Vojtěch. Natálie se
po vítězství v okresním a krajském kole probojovala na MČR dorostu, které se konalo ve
Svitavách. Tam po parádním výkonu obsadila 4. místo v běhu na 100m překážek a s 6.
místem ve dvojboji to stačilo na krásné 6. místo celkově. Matěj posílil družstvo dorostenců
SDH Libňatov a pomohl jim vybojovat pěkné celkové 9. místo.
Natálie soutěžila také v kategorii žen, kde posílila družstvo SDH Poniklá z Libereckého kraje a
na MČR mužů a žen v Ústí nad Labem pomohla vybojovat celkové 2. místo. Tohoto
mistrovství se zúčastnil i další náš člen Patrik Linhart startující za SDH Brada Rybníček.
Patrikovi se dařilo zejména ve stovkách, kde vybojoval krásné 5. místo mezi 146 soutěžícími
z celé České republiky. Družstvo Brady Rybníčka obsadilo celkové 6. místo. Patrik vyhrál
také 1. Ročník Hajnických stovek a vytvořil časem 16.96 ustavující rekord hajnické dráhy.
Na konec mého povídání bych rád poděkoval mým bývalým pomocnicím, Markétě
Žižkové, Martině Borůvkové a Elišce Dvořákové za čas a energii věnovanou našim mladým
hasičům. Poděkování patří také Denise Vojtěchové a Pavlíně Langerové, které se nezištně
staraly o naše žaludky na postupových soutěžích.
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Nové vedoucí Pavle Hrbkové a jejím pomocníkům přeji hodně úspěchů, pevné nervy a
spoustu nových nápadů při přípravě našich mladých hasičů.
Vážení přátelé, za všechny mladé hasiče a celý SDH Hajnice přeji Vám i Vašim rodinám
příjemné a klidné prožití Vánočních svátků a do roku 2020 hodně zdraví a osobních úspěchů.
Jaroslav Borůvka
Základní škola a Mateřská škola Hajnice
Mateřská škola
V mateřské škole je jedno oddělení věkově smíšené, kam dochází 28 dětí. V letošním roce
nastoupilo nejvíce dětí ve věku 3 - 4 let. Celý rok pracujeme dle školního vzdělávacího
programu „Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky prima“. A jak již můžeme slyšet v názvu,
ve školce je nám společně prima a užíváme si spoustu legrace a také pořádáme hodně
společných akcí pro děti a jejich rodiče. Tento školní rok stojí za zmínku tradiční akce, jako
jsou: plavání, drakiáda, den duchů, návštěva sv. Martina na bílém koni, andělský den či
vánoční dílničky. Již druhým rokem jsme zapojeni do projektu Evropské unie - Šablony II.,
díky kterému děti navštíví mnoho nových míst, užijí si zábavu, netradiční program a zároveň
se dozví spoustu informací od specialistů z nejrůznějších oborů. Od začátku školního roku
jsme již stihli mnoho projektů, např. Stavitel města, při kterém si děti vyzkoušely postavit
vlastní město z lega i s opravdovým stavebním dozorem. Dále jsme navštívili ekologické
centrum v České Skalici, Hvězdárnu v Hradci Králové a naposled i Východočeské muzeum HK.
Není však všem dnům konec a děti se v novém roce mohou těšit na spoustu dalších akcí,
zážitků i poznatků, pohody, legrace a smíchu.
Během letních prázdnin byla opravena střecha, došlo i k úpravám ve třídách – nové záclony,
koberec, výmalba. Příští rok plánujeme opravu herních prvků na zahradě.

Základní škola
V letošním školním roce nastoupilo 9 prvňáčků, kteří byli slavnostně přivítáni panem
starostou ve škole. Starší žáci si pro ně připravili krátké vystoupení a společně jsme jim
popřáli radost z učení a nové kamarády.
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Školu navštěvuje celkem 37 žáků, 8 žáků má
individuální vzdělávání. Žáci jsou rozděleni do tří
tříd. První ročník se vzdělává samostatně, spojené
jsou 2. a 5. ročník, 3. a 4. ročník. V letošním
školním roce je otevřeno jedno oddělení školní
družiny.
Snažíme se co nejvíce využít menšího počtu žáků ve
škole i ve třídách a vytvářet pohodovou a rodinnou
atmosféru. Klademe velký důraz na vytváření
kamarádství mezi všemi dětmi, vedeme děti ke
vzájemné všímavosti, ochotě pomoci jeden druhému a ke spoluzodpovědnosti za školu.
Umístění naší školy je předpokladem pro netradiční formy výuky s využitím přírody v okolí.
Tak je možné dětem přiblížit skutečnou přírodu a její zákonitosti. Tento záměr je realizován
v praktických činnostech a v projektovém vyučování.
Děti si mohly vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků. Byly otevřeny tyto kroužky:
Sportovní kroužek, Angličtina hravě, Angličtina – konverzace, Chovatelský a Dramatický
kroužek. Dále pokračujeme v metodě „Feuersteinovo
instrumentální obohacování“
- standart, je to
mimoškolní aktivita pro žáky 5. ročníku. V letošním roce
jsme otevřeli tento kroužek i pro žáky 2. – 4. r. – basic.
Tato metoda rozvíjí umění učit se, děti se učí projít učení
v souvislostech. Dává dětem jistotu, že zvládnou
problémy, se kterými se setkají při vyučování i v běžném
životě. V příštím školním roce bude tato metoda
začleněna přímo do výuky, bude přístupna všem žákům.
Velmi nás baví navštěvovat zajímavá místa v rámci
exkurzí, jezdit za kulturou a besedovat se zajímavými lidmi. Na první výlet jsme vyrazili hned
zkraje září. Ve spolupráci s KRNAPem jsme se zúčastnili projektu „Tma ve tmě“, kde jsme si
mohli vyzkoušet, jaké je to být nevidomým, součástí byla beseda s nevidomou paní. Jezdíme
i do blízkého okolí. Navštívili jsme muzeum ve Dvoře Králové, kde jsme se seznámili s historií
modrotisku a výrobou vánočních ozdob. Současně jsme navštívili královédvorský pivovar, byli
jsme zasvěceni do tajů výroby piva Tambor. V druhém pololetí nás čekají další zajímavé
aktivity. Navštíví nás kronikář pan Němeček, který děti seznámí s historií obce. Půjdeme se
také podívat na obecní úřad a poštu. V závěru školního roku
pojedeme již po několikáté na ekologické soustředění, kde si
děti prakticky vyzkouší, co se naučily a upevní si svá přátelství.
Zima se blíží, proto je nutné se na ni řádně připravit a
zopakovat si techniku bruslení. Kurz byl zahájen na zimním
stadionu v Trutnově. Přicházejí Vánoce, připravili jsme pro
děti a jejich rodiče vánoční dílny, které jsme zahájili krátkým
vystoupením.
Přejeme všem krásné a pohodové svátky vánoční a do nového roku jen to nejlepší.
Mgr. Martina Švorcová, ředitelka ZŠ a MŠ
Pokud o nás chcete vědět něco víc, navštivte www.zshajnice.cz
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Střílení petard

Blíží se konec roku, který je spojen s bujarými
oslavami, ale také je spojen se střílením petard,
vypouštění
rachejtlí
a
střílení
zábavné
pyrotechniky. Pakliže už máte tu potřebu toto
provádět, berte prosím ohled na naše čtyřnohé
kamarády. Nejedná se jenom o pejsky, ale také
kočky a v neposlední řadě i o koníky. Hluk těžce
snášejí a vystresováni pak hledají bezpečí útěkem do obce, ale někdy i do vzdálenějšího
okolí. Platí to i pro naší obec a pravidelně někdo na první sváteční den Nového roku svého
čtyřnohého kamaráda shání.
Je již jistou samozřejmostí, že se nesmí střílet v blízkosti propanbutanových úložišť, ale také
v blízkosti kulturních nemovitých památek. Jedná se o úložiště plynu v areálu fi. H.L.F., dále
úložiště u obecní bytovky č.p. 225 a úložiště u zdravotního střediska. Z kulturních památek se
jedná o roubenou patrovou budovu v blízkosti bývalé pošty, kostel Sv. Mikuláše, strážní věž
vedle kostela a chalupu č.p. 6 v blízkosti mateřské školky. Bezpečná vzdálenost od výše
uvedených objektů je 100 m, ale raději dodržujte vzdálenost 200m. Je určitě zbytečné
upozorňovat na to, že pyrotechnika v žádném případě nepatří do rukou dětí. Proto Vás
rodiče touto cestou prosím, dohlédněte na to.

Obecní úřad - dovolená
Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolených uzavřen od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích
Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 25. 12. 2019, další svoz bude
uskutečněn ve čtvrtek 2. 1. 2020.

Placení poplatku ze psa a poplatku za systém svozu komunálního odpadu v roce 2020
Platby v hotovosti na rok 2020 (psi, odpady) budou přijímány od pondělí 3. 2. 2020, a to v
pondělí a ve středu od 7.00 do 16.00 hod.. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2020. Složenky
nebudou trvale bydlícím občanům rozesílány. Pokud máte zájem o platbu převodem z účtu,
můžete si o podklady k platbě zažádat na adrese: ou.hajnice@cmail.cz
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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.
Jaroslav Švorc, předseda klubu
SDH Hajnice
SDH Hajnice přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších,
hodně štěstí, zdraví a elánu do příštího roku 2020.
Andrea Žáková, starostka SDH

Tříkrálová sbírka
V naší obci se uskuteční v období mezi 4. lednem 2020 až 12. lednem
2020 „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.

Co se andělovi nelíbilo
aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem
z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše , vydal Portál

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi
nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," zavrčel. ,,Já se
postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi příliš
hrubý," odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška.
Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala:
"Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro
Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s
Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý
den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš
nepoctivá," namítl anděl. Po těch slovech před
andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával
mu peřím duhových barev před očima a prohlásil:
"Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác,
který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc
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pyšný," mínil anděl.Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své
největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola.
Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: "A co
můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se
nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány
holí." Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od času bychom mohli
odhánět mouchy dlouhým ocasem." Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás jsem
potřeboval!"

Barevná historie ÚSP v Hajnici
Vše začalo vlastně bombardováním Berlína a konkrétně firmy Schalleco - Aparatenbau Berlin,
která vyvíjela elektronické komponenty pro letecký průmysl a posléze též pro německé
rakety V1 a V2. Od těchto zbraní si Adolf Hitler sliboval zásadní obrat dosavadního průběhu
2. světové války ve prospěch nacistického Německa. Bombardování provedlo anglo-americké
letectvo v první polovině roku 1942. Němci pak hledali jiný vhodný objekt, kam tuto
utajovanou výrobu přestěhovat.
V tehdejší Deutsch Prausnitz stála v té době nevyužitá, původně textilní továrna (nyní HLF),
kde se po smrti majitele Franze Fiedlera v roce 1935 prakticky zastavila výroba. V období
předmnichovském pak sloužil objekt továrny československé armádě jako sklad munice.
Koncem roku 1942 se tedy přestěhovala část výrobního potenciálu firmy Schalleco
do Německé Brusnice a pod vedením inženýrů Kohla a Kozlowskeho
z Berlína se rozběhla důsledně utajovaná výroba i zde. Souběžně bylo ovšem třeba řešit
vhodné bydlení pro nově příchozí německé odborníky, pracovníky ve vedení firmy a jejich
rodiny. Ti všichni byli provizorně ubytováni přímo v objektu továrny, což bylo považováno z
hlediska případného leteckého útoku za příliš nebezpečné. Místo pro stavbu dvoupodlažního
bytového domu bylo vybráno v malebném zákoutí pod lesem. Úvozovou cestou za
„Děvínem“ sem bylo tehdy od továrny jen několik minut chůze. Toto místo bylo mezi
místními obyvateli známé jako Wolfswiese, čili Vlčí louka. Stavební práce byly zahájeny hned
na jaře roku 1943. Stavělo se ze škvárobetonových tvárnic a tak již na podzim roku 1944 byla
hotova hrubá stavba. Na jaře 1945 se z pochopitelných důvodů nepokračovalo. Stavební
práce již pozbyly smyslu, ačkoliv během poslední válečné zimy, po masivním bombardování
mateřské firmy Schalleco v Berlíně se výroba v Německé Brusnici rozšířila natolik, že zde bylo
už zaměstnáno více než sto lidí. Kromě místních obyvatel, kteří našli ve firmě své uplatnění
sem byli ještě na začátku roku 1945 převedeni i někteří pracovníci ze zničené továrny
v Berlíně. Jednalo se většinou o říšské Němce, kteří byli v červnu téhož roku vyhoštěni. S nimi
však přichází také mladý Čech narozený v Praze, který byl z rozhodnutí německých úřadů
poslán do Berlína na práci. Panu Jaroslavovi se v naší obci natolik zalíbilo, že se stal jejím
prvním českým poválečným osídlencem. Zde se také záhy oženil a založil rodinu.
Z rozbitého Berlína sem však mířilo i veškeré použitelné strojní vybavení a materiál.
Z trutnovského nádraží putovalo vše na nákladních autech na místo určení. V květnu 1945
ponechala Rudá armáda, projíždějící naší obcí továrnu bez povšimnutí. Samotný fakt, že se
inventář firmy nestal válečnou kořistí, svědčí o dobrém utajení strategicky důležité výroby ze
strany Němců.
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Rozestavěný objekt na Vlčí louce převzalo v roce 1946 tehdejší Ministerstvo školství a osvěty,
které zde hodlalo zřídit jakousi školu v přírodě pro válkou oslabené děti z Prahy. Stavební
práce byly svěřeny studentům královéhradecké stavební průmyslovky a pro školní rok 1948 49 bylo počítáno se zahájením provozu. Únor roku 1948 se všemi událostmi, které
následovaly však přinesl opět zásadní obrat.
Tehdejší státní aparát, ve jménu komunistické ideologie zabíral kláštery a rušil církevní řády.
Řeholníky, většinou velice vzdělané, nasazoval na nucené práce do fabrik, které se po
odsunu německého obyvatelstva z pohraničí potýkaly s chronickým nedostatkem
pracovníků. Zabavené klášterní budovy dostala většinou armáda a podobné státní instituce.
Tak se také stalo, že místo školních dětí bylo do Hajnice přivezeno sedmdesát „Dcer
křesťanské lásky“ (tzv.Vincentek), které odmítly z tohoto řádu, založeného ve Francii roku
1633 Vincentem de Paul vystoupit a spolupracovat s vládnoucím režimem. Tyto řádové
sestry potom chodily pěšky do Úpice, kde pracovaly na směny v tamních textilkách. Později
je tam vozil autobus. Tento stav trval prakticky až do roku 1954, kdy budovu převzalo
Ministerstvo sociálních věcí a zřídilo zde Domov důchodců. Většina sester byla deportována
do Bílé Vody ve Slezsku, některé zde pak ještě pečovaly o přestárlé obyvatele tohoto
zařízení. V tomtéž roce byla také započata stavba prádelny s malým podkrovním bytem pro
domovníka. Od roku 1956 přicházely do Hajnice řádové sestry z kongregace „Dcery Božské
lásky“ a postupně tak zbylé Vincentky nahradily. V roce 1959 byla na budovu pořízena nová
valbová střecha.
Ústav pro mentálně postiženou mládež zde začal fungovat v roce 1961.V letech 1965 - 1966
byl celý areál oplocen a na severovýchodní straně byly vysázeny lískové keře. Tři domky,
které stojí na opačné straně areálu byly postaveny v letech 1969 - 1977. Ke konci roku 1980
zde končí definitivně řádové sestry a jsou nahrazeny civilními zaměstnanci. V té době také
začíná velká rekonstrukce kotelny, topného systému a modernizace stravovacího provozu. V
roce 1985 zde o 90 osob s mentálním postižením pečovalo celkem 37 zaměstnanců.
1.července roku1991 získal ústav právní subjektivitu a stal se příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje. Dnes jej známe spíše pod novým oficiálním názvem Barevné
domky. V roce 2004 byly v areálu zkolaudovány další dva domky rodinného typu, určené pro
klienty ústavu. Hlavní budova, která je v areálu ústavu nejstarší se v dnešním pojetí péče o
klienty a jejich potřeby jeví jako nedostačující. Proto se také Královéhradecký kraj rozhodl
vybudovat v tomto areálu nový moderní objekt, který je již projektován pro daný účel tak,
aby splňoval veškerý možný komfort klientů tohoto zařízení.
Se zahájením stavby se počítá již v nadcházejícím roce 2020.
Miroslav Němeček, kronikář
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