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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Hajnického občasníku,
po roce tu máme opět vánoční svátky. Období, kdy bychom měli
zapomenout na starosti a užívat si vánoční atmosféru plnými doušky.
Setkání s nejbližšími, smích, vánoční cukroví, u některých i purpura a
samozřejmě vánoční pohádky, ale i vzpomínka na ty, kteří již s námi
nemohou zasednou ke svátečně prostřenému stolu, to vše nás během
Vánoc doprovází.
Neopakovatelná vánoční atmosféra včetně dárků se nedá
zapomenout. Radujme se i z maličkostí, a to nejen během vánočních
svátků, ale během celého roku.
Jménem pracovníků obecního úřadu, jménem zastupitelů obce, ale i
jménem svým Vám přeji vánoční svátky plné pohody, lásky, víry a také
štěstí, zdraví a úspěšné vykročení do nového roku 2022.
Petr Červený – starosta
Malé ohlédnutí za rokem 2021
Největším a cenově nejnáročnějším investičním záměrem letošního roku byla akce „Vybudování
víceúčelového sportovního hřiště v obci Hajnice“. Na tuto akci byla získána finanční dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11782-Podpora rozvoje regionů 2019+. Jednalo se o terénní
úpravy fotbalového hřiště, a to především z toho důvodu, že výškový rozdíl mezi brankami byl 2,4 m.
Fotbalové kluby, které do Hajnice zajížděly na mistrovská utkání, ho nazývaly hajnickou sjezdovkou.
Nutno dodat, že nebyly daleko od pravdy. V rámci akce bylo potřeba především přemístit 6000 m3
zeminy, byla provedena instalace nových střídaček pro hráče, v části hřiště bylo provedeno oplocení a
dále bylo realizováno odvodnění celé hrací plochy. Součástí terénních úprav bylo o pořízení prvků pro
závlahu travnaté plochy hřiště. Jedná se o systém 16 trysek, které v automatickém režimu rozprašují
vodu po celém hřišti. Celkové náklady byly cca 6.500.000,-Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj obec
získala finanční podporu 2.000.000,-Kč.

Další významnou akcí měla být výstavba kabin jako zázemí sportovního areálu. Zde nám však nebyla
přiznána dotace. I tak proběhlo výběrové řízení, ale vítězná firma již nepodepsala s obcí smlouvu o
realizaci. Důvodem bylo to, že během roku došlo k výraznému zdražení všeho stavebního materiálu
včetně kovových částí, a navíc se prodloužily až o několik měsíců dodací termíny, což znemožnilo plnění
předpokládaných závazků. Tato akce byla proto zrušena a budeme zkoušet získání finančních
prostředků na rok 2022. Byla by škoda, aby bylo opraveno hřiště, ale nedalo by se hrát, protože by
hráčům chybělo zázemí jako šatny a sprchy. Projekt kabin přitom počítá i se společenským zázemím
pro aktivity v místě hřiště. Celkové náklady byly původně vyčísleny na cca 9.000.000,-Kč, po aktualizaci
rozpočtu podle stávajících cen stavebního materiálu i s výhledem na příští rok se rozpočet na výstavbu
zázemí sportovního areálu navýšil o cca 2 mil., tj. celkem na cca 11.000.000,-Kč. Uděláme vše, abychom
část finančních zdrojů sehnali a kabiny sloužily pro potřeby, pro které byl vypracován projekt. Aby to
nakonec nebylo jako v pohádce o jitrnici, kterou svět neviděl. Měli bychom opravené hřiště, ale
sportovní zázemí, které svět neviděl. Co dodat? Držte palce a bůh s námi.

V rámci akce „Obnova návsi Horní Žďár“ – „Staronová náves“ se započalo se stavbou klubovny v Horním
Žďáru, a to v těsné blízkosti dnes již nepoužívané požární nádrže. Jedná se o dřevostavbu, která je
určena pro místní obyvatele. Bude využívána též spolkem NaŽďár pro zajištění kulturních či sportovních
akcí v této lokalitě. Celkové náklady na výstavbu činí cca 2.300.000,-Kč. Akce byla realizována za
finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20POVU1-0114 ve výši 805.000,-Kč.
Stavba je již dokončena a bude připravena k předání pro další užívání.

Další akcí bylo osvětlení, nebo chcete-li nasvícení hajnické a žďárské křižovatky. Docházelo k tomu, že
při snížené viditelnosti jako je mlha, sněžení, hustý déšť a k tomu tma, řidiči nezaregistrovali křižovatku
a prostě ji přejeli. Několikrát jsme jednali v součinnosti s dopravním inspektorátem Policie ČR, jak
situaci řešit, ale bezvýsledně. Na křižovatkách bylo např. umístěno větší množství plastových patníků,
které řidiče upozorňovaly na blížící se křižovatku. Nicméně druhý den byly patníky pryč. Zřejmě si je
někdo umístil na zahrádku místo trpaslíků. S ohledem na nutnost situaci řešit, bylo přistoupeno
k vlastnímu řešení. Zastupitelé obce schválili umístění světelných bodů na osvětlení křižovatek. U
žďárské křižovatky byly ještě nainstalovány tři světelné body veřejného osvětlení směrem do Horního
Žďáru, čímž došlo k propojení s původním osvětlením. Náklady na realizaci včetně projektové
dokumentace podle rozpočtu na základě výkazu výměr byly cca 500.000,-Kč. Nutno dodat, že na toto
nasvícení máme již několik kladných ohlasů. Obec se tak aktivně podílí na zvýšení bezpečnosti silničního
provozu na těchto křižovatkách, a to především za snížené viditelnosti, ale též v běžném provozu.
Došlo také k rekonstrukcím střech, které byly v havarijním stavu. Rekonstrukce se dočkala střecha na
zdravotním středisku, včetně opravy komínů, dále střecha na bytovém domě č. p. 195 v Kyjích a novou
střechu dostala i čekárna na autobusové zastávce v Kyjích.
Petr Červený - starosta
.

Obecní úřad – dovolená
Obecní úřad z důvodu čerpání dovolených bude od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2021
uzavřen.
Placení poplatku ze psa a poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Platby na rok 2022 (odpady, psi) budou přijímány od středy 2. 2. 2022, a to v pondělí
a ve středu od 7.00 do 16.00 hod. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2022. Složenky
nebudou trvale bydlícím občanům rozesílány. Upozorňujeme na
možnost platby převodem z účtu. O podklady k platbě si můžete
zažádat na adrese ou.hajnice@cmail.cz .
Dále upozorňuje na zvýšení místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství - poplatek za dospělou trvale bydlící osobu se zvyšuje
z 500,- Kč na 600,- Kč, poplatek za děti do 15-ti let se zvyšuje z 250,- Kč na 300,- Kč,
poplatek za rekreační objekt se zvyšuje z 500,- Kč na 600,- Kč. Vyhláška je zveřejněna
na stránkách obce Hajnice v odkaze Vyhlášky, zákony.
Chtěli bychom upozornit majitelé psů na jejich odhlašování. Psa, kterého už nemáte, je třeba odhlásit,
a to i v případě, že si pořizujete pejska nového. Původní musí být odhlášen a nový ihned přihlášen.
Dále upozorňujeme na stále trvající problém s dodržováním termínu splatnosti, který je každoročně do
30. června.
Střílení petard
Tak jako každým rokem i letos upozorňujeme „ohňostrůjce“ a
„pyrotechniky“, aby při střílení petard a vypouštění rachejtlí dbali
zásad zvýšené bezpečnosti nejenom pro své zdraví, ale také pro
zdraví ostatních diváků a v neposlední řadě i pro bezpečnost věcí
movitých i nemovitých v okolí. A tak vás žádám, abyste při
odpalování „zaručeně bezpečné“ pyrotechniky a „bezpečných
řízených střel“ dodržovali bezpečnou vzdálenost od zaparkovaných
automobilů, ale především od úložišť propan-butanu. Jedná se
lokalitu uložiště v prostoru fi. H.L.F. s.r.o., o úložiště u obecní
bytovky č.p. 225 a u zdravotního střediska. To samé platí i pro
kulturní památky. Jedná se o chalupu, kde je umístěna knihovna, strážní věž u kostela Sv. Mikuláše,
kostel v Horním Žďáru. Připomínám, že bezpečná vzdálenost je minimálně 100 m.

Čistička odpadních vod
Opětovně žádáme občany, aby do kanalizace neodhazovali věci, které tam nepatří. Do čističky by měl
jít pouze odpad z WC včetně k tomu určeného toaletního papíru, odpad z koupelny a z kuchyňského
dřezu. Bohužel stále někteří naši občané odhazují prostřednictvím WC do kanalizace zbytky potravin,
tuky, ale také třeba obaly ze sušenek a z dalších potravin, hadry na úklid, nebo jejich zbytky, ubrousky,
kapesníky, nebo papírové ručníky, které se v kanalizaci nedokáží rozložit. Všechny tyto věci se dostanou
až k čerpadlům, která se vzápětí ucpou a pak nastává složitá situace s jejich zprovozněním.
Doufáme, že tato informace bude důvodem k zamyšlení a možná si někdo sáhne do svědomí. Všechno

se promítá do potřeby vyčištění nebo opravy čerpadel. To vše se následně projeví na ceně stočného.
Važme si toho, že zde máme kanalizační síť a udělejme něco pro to, aby pracovala ve prospěch občanů
a ne naopak.

čištění čerpadel ČOV 13. 12. 2021

A když už jsme u odpadů. Na dvoře obecního úřadu je umístěna popelnice na rostlinné oleje z kuchyně.
Do popelnice vhazujte oleje v uzavřené plastové lahvi. Dále je před obecním úřadem umístěn kontejner
s šedým víkem na kovový odpad. Dále byl před obecní úřad přidán ještě jeden kontejner na sběr oděvů,
obuvi a textilu.

Tříkrálová sbírka
Dne 8.1. 2022 se opět v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Tři
králové Kašpar, Melichar a Baltazar budou opět děti ze Základní
školy Hajnice v doprovodu dospělé osoby. Děkujeme předem za
finanční přispění pro Charitu.

Spolek NaŽďár
Spolek NaŽďár se v tomto roce zaměřil na aktivity kolem kostela sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru. V
létě 2021 jsme připravili rekonstrukci obvodové hřbitovní zdi, konkrétně výměnu šindelové stříšky.
Společnou brigádou jsme na jaře strhli starou stříšku, výrobu nové jsme přenechali profesionálům. Akci
jsme realizovali z vlastních spolkových zdrojů za využití dotace Královehradeckého kraje a veřejné
sbírky s transparentním účtem. Cílová suma za rekonstrukci dosahuje téměř 700tis zahrnující výrobu a

instalaci více než 7 tis kusů modřínových šindelů včetně podkladové konstrukce. Všem dárcům (i
budoucím 😊) děkujeme.
V letošním roce jsme vyhlásili architektonickou soutěž o ideový návrh rekonstrukce samotné stavby
kostela. Soutěže se zúčastnilo 5 architektonických studií. Jejich návrhy lze vidět na stránkách spolku
(https://www.na-zdar.cz/, projekty). Všechny návrhy prošly připomínkovým řízením u orgánů
památkové péče.
Tradičně brigádíme „v díře“ – i letos proběhlo čištění požární nádrže od náletů a plevelu, tentokrát
s navazujícím ping pongovým turnajem a závodem v rychlostním klouzání družstev.
Na hřbitovní zdi probíhá zimní věncování – zdobení a oživění zdi věnci. Na hřbitově samotném si
můžete projít zimní zahradu doplněnou verši Jakuba Demla a okénkem do sakristie můžete nahlédnout
do tradičního adventního/betlémského rozjímání. Přijměte tedy pozvání k návštěvě nejenom v čase
vánočním, ale během celého roku 2022

Sbor dobrovolných hasičů Hajnice
Menší ohlédnutí za rokem 2021
Činnost sboru dobrovolných hasičů byla v první čtvrtině roku ještě poněkud omezená, poté se situace
rozvolnila a dovolila nám se setkávat. Pořádat schůze SDH, schůzky mladých hasičů a výcviky členů JPO.
V březnu z důvodu rekonstrukce hřiště jsme měli menší brigádu na fotbalovém hřišti, kde jsme
rozebrali pergolu, kterou příští rok postavíme u hasičské zbrojnice.
V květnu jsme po vesnici a okolí uspořádali sběr železného šrotu.
Dětské soutěže, které byly v plánu také v květnu, jsme nemohli z důvodu rekonstrukce hřiště
uspořádat. Snad se nám to povede v roce následujícím.
V červenci letošního roku se nám s půlročním zpožděním povedla uspořádat Výroční valná hromada za
rok 2020.
Ještě před prvním adventem jsme život v obci lehce oživili vánočním
rozsvícením stromku.
Na rok 2022 pro Vás máme naplánováno nemálo akcí, abychom společně
oživili život v obci, např. Netradiční bobování, Zabíjačkový den, Pálení
čarodějnic, Táborák s kytarami, Velikonoční a Vánoční dílny, Rozsvícení
stromu a další.
Také doufáme, že nám letošní zima bude přát a povede se nám udělat kluziště.
Dveře SDH a JPO jsou pro každého otevřené, uvítáme mezi námi nové tváře
jak muže, tak i ženy, kteří mají jakýkoliv zájem o hasičskou činnost.
Mladí hasiči
Bohužel ani letošní rok nebyl moc příznivý pro kolektivní sporty a aktivity. Naše první schůzka byla až v
červnu, kdy jsme se začali připravovat na závody, které jsme si naplánovali. V Libňatově v ZPV a štafetě
dvojic jsme vybojovali dvě 10. místa. V Horním Lánově na „šedesátkách“ to bylo už lepší. Hrbková
Viktorie 1.místo, Meisnerová Adéla 7.místo, Petera Ondřej
8.místo, Hrbek David 10.místo.
Další soutěž, kterou jsme měli v plánu, se bohužel opět zrušila.
I v této době se do hasičského kroužku přidalo pár nových
závodníků, ale zároveň nás někteří opustili. Pokud máte doma
ratolesti, které baví běhat, závodit, poznávat nové věci a líbí se
jim hasiči, rádi je přivítáme do našich řad. Teď můžeme jen
doufat, že rok 2022 bude pro nás takový, na který jsme zvyklí,
soutěže, tréninky a jiné aktivity bez omezení.

Jednotka PO

TYP UDÁLOSTÍ
Dopravní nehoda silniční
Planý poplach
Požár
Technická pomoc
Únik ropných produktů
Celkem zásahů

Statistika zásahů v období 1. 1. – 6. 12. 2021
POČET UDÁLOSTÍ
26
6
17
30
2
81
Z toho 41 v katastru obce Hajnice

Teď už snad jen bychom Vám jménem SDH a JPO Hajnice touto cestou chtěli poděkovat za podporu a
popřát Vám klidné prožití svátků Vánočních a mnoho sil a zdraví v novém roce 2022.
Kolektiv SDH a JPO Hajnice

SK Spartak Hajnice
Výbor, hráči a členové fotbalového klubu SK Spartaku Hajnice přejí všem svým
příznivcům a občanům příjemné a pokojné prožití vánočních
svátků, dětem bohatou nadílku pod stromeček a do nového roku
pevné zdraví, spokojenosti, lásky a štěstí. A společně si přejme,
aby hráči Spartaku Hajnice co nejdříve využívali domácí hřiště pro lepší výsledky a
pro posunutí na lepší příčku v tabulce.
Jaroslav Švorc – předseda klubu

Základní škola a Mateřská škola Hajnice
Mateřská škola
V tomto školním roce jsme v mateřské škole opět otevřeli dvě oddělení, která jsou rozdělena podle
věku dětí. Do mateřské školy dochází 38 dětí. Mladší děti chodí do žluté třídy, ve které se zaměřujeme
na adaptaci dětí, hygienické návyky, sebeobsluhu a pravidla společného soužití. Starší děti a
předškoláci chodí do zelené třídy, kde se více připravují na vstup do základní školy. I letos vycházíme
ze školního vzdělávacího programu s názvem: „Naše školka školička je plná barev a sluníčka“. Každá
třída má svůj třídní plán. Ve žluté třídě pracujeme podle třídního plánu „Rok s pohádkou„ a v zelené
třídě podle třídního plánu „Rok s žabákem Ferdou“. Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru, ve které
se všichni cítí bezpečně. Děti se učí vlastním prožitkem, experimentem a zkoumáním. Naším cílem jsou
spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé děti. Od října je součástí vzdělávacího programu opět
kroužek anglického jazyka. Výuka je určena především pro předškoláky. Děti si hrají a zároveň se učí
anglicky, napomáhá jim k tomu virtuální anglický učitel Steve a jeho kamarádka vrána Maggie.
Mateřská škola je zapojena do Evropského projektu Šablony III. V rámci tohoto projektu byla vybavena
11 tablety. Děti se učí s tablety zacházet a pracovat s různými výukovými programy. Na začátku
školního roku proběhl plavecký výcvik v Trutnově, kam děti jezdily pravidelně každý týden. V září jsme
se společně s rodiči sešli na Vaňkově kopci na Drakiádě. Počasí nám přálo, vítr foukal a draci krásně
létali. Na závěr jsme si opekli špekáčky. Mezi další akce patřil bramborový den, Halloween, svatý
Martin, červený den, zamykání zahrady před zimou. Do mateřské školy přijelo divadlo s pohádkou
Neposlušná kůzlátka. Na začátku prosince proběhl Čertovský den plný čertovského tance. Další den nás
navštívil Mikuláš s andělem a čertem. Tento kalendářní rok ukončíme vánoční nadílkou.

Základní škola
V letošním školním roce jsme přivítali 4 prvňáčky, slavnostně byli uvítáni paní místostarostkou. Starší
spolužáci si pro ně připravili krátké vystoupení. Žáci jsou rozděleni do tří tříd. Spojené jsou 1. a 3. ročník,
4. a 5. ročník, 2. ročník se vzdělává samostatně. Školu nyní navštěvuje 36 žáků. Je otevřeno jedno
oddělení školní družiny. 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. Škola
je zapojena do projektu
Šablony III – Zlepšení a zvýšení
kvality výuky na ZŠ a MŠ
Hajnice.
Projekt
je
spolufinancován
Evropskou
unií a jeho cílem je zlepšení a
zvýšení kvality vzdělávání a
výsledků dětí a žáků v klíčových
kompetencích. Z projektu jsou
hrazeny projektové dny v ZŠ i

MŠ, školní asistent, výukové pomůcky pro žáky, vzdělávání učitelů atd. V říjnu byly zahájeny zájmové
kroužky. Žáci si mohli vybrat z těchto kroužků: Angličtina, Dramatický kroužek, Sportovní kroužek,
Keramika. I nadále pokračujeme v metodě „Feuersteinovo instrumentální obohacování“. Vzhledem k
nepříznivé situaci, která stále přetrvává, nám není umožněno se pravidelně v kroužcích setkávat.
Během podzimních měsíců byly pro žáky připraveny různé akce. Začátkem školního roku jsme navštívili
zříceninu hradu Vízmburk v Havlovicích. Žáci se zde seznámili s historií hradu a jeho rekonstrukcí, mohli
si vyzkoušet různé činnosti, provozované ve středověku.
Společně s dětmi z mateřské školy jsme proháněli draky na Vaňkově kopci. Drakiáda se velmi povedla.
Další akcí bylo cvičení v přírodě a poznávání okolí obce. Starší žáci se zúčastnili Podkrkonošské Sněženky
v Chotěvicích, kde reprezentovali naši školu. V rámci prezentace školy představili kozlíka Arnošta,
kterého vyrobili. Ke Dni stromů byla pro žáky připravena integrovaná tematická výuka na téma stromy.
Zaměřena byla nejen na aktivity vědomostní, ale také sportovní a rukodělné. Žáci 4. a 5. ročníku
absolvovali teoretickou část dopravní výchovy, která by je měla připravit na jarní zkoušky mladého
cyklisty. Slavností rozsvěcení vánočního stromu bylo příjemným zpestřením sobotního odpoledne. Žáci
si pro občany Hajnice i pro veřejnost připravili krátké vystoupení. Zazpívali několik koled a zarecitovali
vlastní báseň. Na základně nepříznivé epidemiologické situace došlo ke krátkodobému uzavření školy
a přechodu na jiný způsob výuky. Žáci byli vzděláváni distanční formou. Výuka neprobíhala v učebnách
a nebyla možná přítomnost žáků ve škole. Tato situace se bohužel několikrát opakovala a bylo nutné
dodržovat nařízenou karanténu. I přes tuto nepříznivou situaci se snažíme být s rodiči v kontaktu
alespoň telefonicky nebo on-line.
Vzhledem k uzavření školy a přechodu na distanční výuku jsme museli některé aktivity zrušit nebo
přesunout na pozdější měsíce. Pokud epidemiologická situace dovolí, rádi bychom ve druhém pololetí
uskutečnili další plánované akce – např. výukový program v KRNAPu, zimní olympijské hry Hajnice
2022, velikonoční dílny, dílny pro babičky, dopravní výchovu, ekologické soustředění atd.

Přejeme všem hezké Vánoce a šťastné vykročení do nového roku!
Mgr. Martina Švorcová, ředitelka ZŠ a MŠ

10 zajímavostí o Vánocích
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Všichni jistě víme, že o Vánocích se slaví narození Ježíše Krista. Přesné
datum jeho narození však není známo. To, že tímto dnem bude
oficiálně 25. prosinec, určil až v roce 350 papež Julius I. Toto datum
bylo vybráno zřejmě proto, že se shodovalo s pohanským svátkem
saturnálií, který se slavil v antickém Římě a oslavoval boha Saturna. A
právě oslavy saturnálií byly podle některých názorů v křesťanské době
přetransformovány do oslavy Vánoc.
Tradičními vánočními barvami jsou zelená, červená a zlatá. Zelená, zastoupená v podobě
stromečku, jmelí nebo cesmíny, je symbolem života a znovuzrození. Červené bobule cesmíny
představují Kristovu krev, červená jablka odkazují na Adama. A zlatá zastupuje světlo a hvězdy.
V koledách a vánočních písních se často zpívá o bílých Vánocích. Těch jsme v poslední době
však moc neměli. Představa bílých Vánoc je do velké míry pozůstatkem tzv. malé doby
ledové, která na zemi panovala mezi 16. a 19. stoletím a teploty byly v průměru o několik
stupňů nižší.
Každý jazyk má pro tento svátek své vlastní označení. Víte ale, jak vzniklo české slovo
Vánoce? Svůj původ má v německém “Weihnachten”, které v překladu znamená svatá noc
(weihen - světit, Nacht - noc). Český výraz je tedy pouze částečným překladem, první část
slova byla jenom uzpůsobena našemu jazyku.
V řadě domácností nechybí na vánočním stromečku kromě klasických ozdob i
malé čokoládové figurky zabalené v alobalu. Právě k nim se váže další zajímavost, která
souvisí přímo s naší zemí - čokoládové figurky jsou totiž českým “vynálezem” :)
Součástí vánoční tabule je smažený kapr s bramborovým salátem. Tento pokrm ale není až
tak tradiční, jak se mnozí domnívají. Kapra zavedla až v 19. století díky své kuchařce
Magdalena Dobromila Rettigová a bramborový salát se k nám dostal po druhé světové válce
z Ruska.
První vánoční stromeček byl podle dochovaných záznamů ozdoben v roce 1510 v lotyšské
Rize. Odtud se tento zvyk dostal do německých zemí a dále pak i k nám. Dříve se také
stromeček v domácnostech zavěšoval vzhůru nohama od stropu.
Jedním z vánočních zvyků je polibek pod jmelím. Už v dávných dobách lidé jmelí přisuzovali
magické účinky. Keltští druidové věřili, že do domu přináší štěstí a má léčivou moc.
Domácnost mělo ochraňovat před zlými silami a duchy a bylo také spojováno s plodností.
Páru, který se pod ním políbí, má přinést štěstí v lásce a pomoct mu k vytouženým
potomkům.
Na štědrý den všechny malé děti netrpělivě očekávají zacinkání zvonečku. Kde se tato tradice
vzala? V pohanských dobách mělo zvonění zvonku odhánět zlé duchy a démony. Později se
kostelní zvony používaly pro oznamování významných událostí, nejprve těch negativních jako
požár nebo úmrtí, ale poté také těch šťastných, jako byla svatba nebo narození. Zvonění
zvonku si tak lidé začali spojovat s veselými momenty.
To, že v Americe nosí dárky Santa Claus, není žádným překvapením. Zajímavá je ale historie
vzniku této postavy. Byla inspirovaná skutečnou historickou osobností svatého Mikuláše,
který žil ve 4. století na území dnešního Turecka a byl známý tím, že dával
dary chudým a potřebným. Po prohlášení za svatého se stal ochráncem
dětí. V Holandsku získala tato postava jméno Sint Nicolaas, ve zkrácené
verzi Sinter Klaas, což do Santa Claus nemá daleko. Svátek tohoto světce
se zde slavil 6. prosince a děti dostávaly do bot malé dárky. Původně
nosila postava svatého Mikuláše modré, zelené nebo bílé oblečení a
postupně se rozšiřovala i do dalších zemí. V Americe pak získala svou
současnou podobu díky společnosti Coca-Cola, která Santa Clause ve 30.
letech využila ve své reklamě.

První vánoční dárek
Z webu pro maminky.cz
Byla, nebyla, jedna malá vesnička někde uprostřed Evropy. Její jméno není až tak důležité, zato jeden
z příběhů, který se tam stal, je hodně významný. Tak se hezky posaďte, budu vám vyprávět příběh o
prvním vánočním dárku.
Stalo se to už hodně dávno – v době, kdy pohádky byly teprve v plenkách. V chaloupce na kraji vesničky
žila jedna chudá rodina. Táta, máma a dvě děti – Barunka a Vašík. Navzdory chudobě byli šťastní,
protože se měli moc rádi.
Obě děti už chodily do školy, byly hrozně zvědavé, a proto školu milovaly. Jednou, byl zrovna podzim,
jim paní učitelka vyprávěla o Adventu a o narození Ježíška. Děti poslouchaly tiše jako pěny, Vánoce
měly moc rády a každý rok se na ně těšily.
Když šli Bára s Vašíkem domů, došlo jim, že Vánoce jsou vlastně Ježíškovy narozeniny a bylo jim divné,
že nikoho nenapadlo mu nějaké dárky přichystat. Jaké by to byly narozeniny bez dárků, že?!
Rozhodli se, že to změní a že letos Ježíškovi nějaké dárky přichystají. Protože neměli peníze, všechny
dárky museli ručně vyrobit. Den za dnem přemýšleli, jaké dárky by to měli být. Pomalu se už blížily
Vánoce a oni stále ještě neměli žádný nápad.
Až jednou … Vraceli se ze školy lesem a uviděli hajného, který připravoval zvířátkům do krmelce jídlo
(jablíčka, mrkev, žaludy, kaštany apod.). Barunku napadlo, že by dárky mohli udělat ze sušeného ovoce,
oříšků, skořápek a zbytků látek. Vašík zase říkal, že by bylo pěkné ozdobit jimi malý stromeček, který
jim rostl na zahrádce. „Dáme na něj i nějaké svíčky – bude to jeho narozeninový dort,“ nadšeně vykládal
Vašík a Barunka se přidala: „Jasně, poprosíme o pár svíček pana faráře. Stromeček pak bude krásně
svítit a Ježíšek alespoň uvidí, kde má přichystané dárky.“
Děti opravdu všechno stihly. 24. prosince byl konečně smrček ozdobený. Děti před ním stály a
stromeček celý svítil do tmavého večera. Na nebi vyšla první hvězda a najednou ke stromečku přišly i
ostatní děti z vesnice. Zajímaly se, co se tam děje a proč. Vašík jim to prozradil. Také ostatní děti chtěly
něco Ježíškovi dát. V tu chvíli Báru něco napadlo a zeptala se ostatních: „Víte, o co usiloval Ježíšek?
Proč se vlastně narodil?“ Děti nevěděly, pouze krčily rameny. „No přece, aby byli všichni na sebe hodní,
ne?“ vysvětlila jim a dodala: „Co kdybychom slíbili, že budeme celý rok hodní. Pokud to dodržíme, bude
to víc, než všechny poklady světa!“ Všichni kolem souhlasili, a tak k tmavému nebi stoupal jeden veliký
dárek pro Ježíška.
Najednou se dětem zdálo, že večernice je blíž a blíž, uslyšely slabý cinkot zvonečku a jejich stromeček
zalilo zvláštní světlo. Když vše utichlo, pod stromečkem se objevily dárky. Každé z dětí tam mělo své
tajné přání – někdo panenku na hraní, jiný cínového vojáčka, další koloběžku. U každého dárku byl malý
lísteček podepsaný Ježíškem, ve kterém každému děkoval za dárek a přál veselé Vánoce.
Od té doby každé dítě, které je hodné a poslušné, dostane od Ježíška pod stromeček nějaký dárek.

Život a doba architekta Bittnera
Vídeňský architekt Josef Bittner byl autorem návrhu díla, věnovaného památce 41 padlých a
nezvěstných vojáků z Německé Brusnice v 1. světové válce. Dle záznamu v kronice byl tento památník
odhalen u příležitosti 10. výročí vypuknutí zmíněného válečného konfliktu, a to v neděli 27. července
roku 1924. Posvětil jej tehdejší brusnický farář Josef Schreier. Pod širým nebem byla pak za duše obětí
odsloužena polní mše, celebrovaná trutnovským arciděkanem. Slavnostní akce se zúčastnilo několik
set obyvatel obce. Nechyběla ani místní dechová kapela a večerní taneční zábava. Kdo však byl onen
architekt Bittner?
Vraťme se tedy na malou chvíli do doby, kdy byla naše obec Deutsch Prausnitz součástí rakouskouherského mocnářství. Zde se v dnešním č.p. 42, v rodině obchodníka Adolfa Bittnera a jeho manželky
Emilie dne 21. března 1879 narodil syn Josef.

Ten, po absolvování trutnovské reálky studoval v letech 1898 – 1904 na prestižní technické univerzitě
ve Vídni, kde také dosáhl vysokoškolského vzdělání. Během této doby absolvoval studijní cesty po
Evropě, Rusku a Severní Africe. Po ukončení studií nastoupil do Městského stavebního úřadu ve Vídni,
kde byl v roce 1924 jmenován do funkce vyššího úředníka pro územní plánování a o deset let později
pak do senátní rady města. Významnou měrou se podílel zejména na projektech obytných,
administrativních a lázeňských budov, mateřských škol a hasičských zbrojnic. Vídeňskou architekturu
též prezentoval na výstavách v Lipsku a Göteborgu. Po násilném připojení Rakouska k německé „třetí
říši“ byla jeho profesní kariéra ukončena a od 1. srpna 1939 byl poslán do penze. Rakouský říšský
guvernér, který tehdy o jeho nedobrovolném odchodu rozhodl, byl po skončení 2. světové války jedním
z dvanácti válečných zločinců, odsouzených Mezinárodním vojenským tribunálem k trestu smrti. Ing.
arch. Josef Bittner zemřel ve Vídní dne 26. dubna 1945.
Původní památník z roku 1924 v Brusnici byl koncem 50. let minulého století rozebrán, avšak v roce
2003 bylo na základě rozhodnutí obecní rady a zejména iniciativy pana starosty Petra Červeného
přikročeno k jeho obnovení. Od jeho slavnostního znovuodhalení a posvěcení dne 3. července 2004 jej
můžeme opět vidět v jeho původní podobě na veřejném prostranství proti domu, odkud jeho autor
pocházel.
Miroslav Němeček - kronikář

