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NOVÝ HYNČICKÝ TÝM- MALÝ FOTBAL
I přes nízký počet hráčů jsme vyrazily na první
fotbalové utkání do Meziměstí. Počasí bylo
lepší než konečný výsledek přátelského utkání,
jež skončilo 6 : 14 pro Meziměstí! Byly jsme
vděční za to, že se na nás přijel podívat náš kouč
Josef Fatura, který i přes svůj zdravotní stav
nastoupil na první poločas do brány.
Nadále poctivě trénujeme, aby příští zápasy
dopadly v náš prospěch.
Sestava týmu : Josef Pavlínek, Miroslav Horák
ml., Josef Dvořák, Jan Kortiš

ČSŽ Hynčice zve všechny děti a rodiče na

Otevírání studánky

Dne 7. 05. 2011 v 10:00 hodin bude zahájeno na

parkovišti

v Hynčicích tradiční OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY .
Děti v doprovodu rodičů
„Dobře se obelčte, vemte si nějaké pitivo a hurá do lesa.“

Ze zasedání zastupitelstva
- byl schválen bezúplatný převod pozemku z Pozemkového fondu do vlastnictví obce
(bylo provedeno)
-přezkoumání hospodaření obce a nebyly zjištěny chyby ani nedostatky
- bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1

Může se hodit
Svoz odpadů: 6. 5 ., 20.5., 3. 6.
Knihovna:
První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost
02. 03. 04.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

09. - 10. 04.
16. 17. 04.
23. 04.
24. 04
25. 04.
30.4. 1. 05.

MDDr. Petr Houštěk
MUDr. Ladislav Růžička
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Jaroslava Neoralová
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Dana Kapitánová

ZS VEBA Olivětín
66,Broumov
Poliklinika Broumov
Poliklinika Broumov
ZS Police nad Metují
Horní 109, Teplice nad Metují
ZS, Police nad Metují
ZS, Meziměstí

491 502 525
602 333 466
603 479 084
491 543 398
491 581 394 602 333 460
491 543 844
491 582 381

UPOZORNĚNÍ
Prosíme občany co ještě nezaplatili poplatky za psy a za
odpady, aby tak učinili do konce měsíce května.

Vydejte se s námi na návštěvu k sousedům
A abyste nemuseli jezdit nikam daleko, začneme v našem regionu. Jen kousek za hranicemi s
Polskem nalezneme při objevování krás země našich sousedů více než desítku lázeňských míst. Je všeobecně známo, že Dolní Slezsko několikrát v historii změnilo majitele postupně patřilo k Polsku, Čechám, Rakousku a Prusku, až se nakonec po druhé světové
válce stalo součástí polského státu. Pokud hledáte místo, kde strávit pár klidných chvil,
relaxovat, zregenerovat tělo i duši, objevit architektonické skvosty lázeňské architektury,
když si budete chtít vychutnat kouzlo promenádních koncertů, jste-li milovníky skladeb
Frederika Chopina, nebo pokud si chcete jen dát kávu a sladký dezert v jedné z lázeňských kaváren, jeďte do Dolního Slezska. Příznivé podmínky, podhorská a horská krajina vás
nadchnou. Našinci trochu opomíjené dolnoslezské lázně patří mezi turistické atrakce, které jsou
vyhledávány nejen Poláky, ale i návštìvníky z celé Evropy.
Léčebná hodnota pramenů je známá již dlouho. Lázenští hosté jezdili do těchto míst již od 18.
století. Patřili mezi ně králové, spisovatelé, hudební skladatelé i politici.
Z méně známých lázeňských lokalit jmenujme například Cieplice Zdroj, ležící v okrese Jelení

Hora. Termální prameny byly využívány již ve 13. století maltézskými rytíři a jezdili se sem
léčit významní hodnostáři.
Jako další můžete navštívit Dlugopole Zdroj v okrese Kladsko, v obci Bystrzyca Klodzka.
Nejstarší místní pramen byl nalezen v roce 1798. V 19. století zde byl postaven u pramene
pavilon, který je přístupný dodnes.
Další lázeňské místo Jedlina Zdroj najdeme také v okrese Walbrzych. Tyto málo známé lázně
jsou schované uprostřed bukových lesů v pásmu Valbřicšských hor. První léčivé prameny tu
byly objeveny již před 400 lety. Léčí se zde hlavně nemoci dýchacích cest.
Ladek Zdroj v okrese Kladsko je jedním z nejkrásnějších měst regionu. Léčeny zde jsou
neurologické a gynekologické nemoci. Navštívil je J. W. Goethe či královna Louisa, žena
pruského krále Viléma III., léčil se zde také John Adams, pozdější americký prezident.
Překvapením pro české turisty mohou být i Przerzeczyn Zdroj v okrese Dzierzoniow, v obci
Niemcza, Szczawno Zdroj nejstarší lázně v Dolním Slezsku - nebo Sweradow Zdroj.
Nebojte se, nezapomněli jsme na tři lázeňská města, která obyvatelé českého příhraničí znají
nejvíce, a to Polanica Zdroj, Duszniky Zdroj a Kudowa Zdroj.

Cestování Náchodskem
Postupně během několika vyprávění se podíváme do Jaroměře, Josefova, České Skalice,
Náchoda,
Nového Města nad Metují, Hronova, Police nad Metují, Teplic nad Metují a Broumova.
Náchodsko leží mezi Krkonošemi a Orlickými horami a svažuje se od Javořích hor,
Adršpašských skal a Broumovských stěn do úrodné Jaroměřské roviny.
Založení Broumova sahá až do doby královské, do první poloviny 13.století, neboť existence
dřívější malé slovanské osady v podhradí strážního hrádku, který prý stál v místech dnešního
broumovského hřbitovního kostela už ve 12.století, nebyla doložena.
Nejstarší dochovaná archivní listina mluví již o broumovsku jako o trhové obci.
Karel IV. roku 1348 povýšil na město a udělil mu práva, jimiž se vyrovnalo královským
městům, jako byl Hradec Králové.
Poloha Broumova byla vybrána záměrně na skalnatém místě nad řekou, aby mohl být dobře
opevněn a současně aby ovládal a ochránil všechny důležité přístupové cesty do broumovské
kotliny.
Opevněný broumovský klášter se stal za husitských válek bezpečným útočištěm.
Broumovský venkov je pokladem v klenotnici umění – od jednotlivých plastik, sousoší a křížů
rozsetých po vesnicích až po skupinu kostelů např. Ve Vižňově, Božanově, Heřmánkovicích,
Ruprechticích a Vernéřovicích.
Broumov se může chlubit nejstarší dřevěnou stavbou na Náchodsku.
Je jí starobylý hřbitovní kostel, obnovený roku 1420 po požáru města. Patří k nejstarším
dřevěným památkám v Čechách.
Uprostřed náměstí se na dvanáctimetrovém točitém kameném sloupu se zlacenou patkou a
hlavicí tyčí oboustraně modelovaná socha Madony v nadživotní velikosti, zdobená zlatými
paprsky.
Osm dalších soch umístěných na pískovcovém podstavci spolu vytváří jednotnou kompozici
vysoké umělecké úrovně.
V roce 1945 nastal v dějinách Broumova úplný zvrat a počátek nové epochy.
Postupně vznikala např. mechanická tkalcovna a přízovna v Meziměstí, tkalcovna v Olivětíně,
Jetřichově a Martínkovicích, dále strojírenský závod v Meziměstí a Hynčicích. Byl to začátek
pracovních příležitostí a rozvoje tohoto kraje.Broumovsko ohraničené na severovýchodě
Javořími horami a na Jihozápadě Broumovskými stěnami tvoří mírně zvlněnou kotlinu.
Od severozápadu k jihovýchodu jí protéká řeka Stěnava. Pramení za hranicemi u Polské osady

a u Starostína vstupuje na naše území a po dvaceti kilometrech je u Otovic zase opouští.
Samostatné kuželovité vrcholy Javořích hor, z nihž nejvyšší je Ruprechtický Špičák, dosahuje
880 metrů, prozrazují sopečný původ.
Zboku Ruprechtického Špičáku je krásný výhled na polskou stranu.
Příště budeme putovat dál do Teplic nad Metují.

Kulturní stránka

V měsíci květnu oslaví kulaté narozeniny
Vlachová Jana
Kalous Martin
Lochmanová Zdena
Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí dobré pohody přeje OÚ, SPOZ, ČSŽ

Oznamujeme všem občanům, že nás navždy opustil pan Jaroslav Kalous, který v Hynčicích
strávil celý svůj život, byl velký sportovec v parašutismu a dlouholetým starostou naší obce,
který se zasloužil o její krásný vzhled.
Čest jeho památce

Pranostiky na měsíc květen
1. 5. Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
12. 5. Pankrác a Urban bez deště – hojnost vína.
12. 5. Pankrácova nepohoda – vonohradům výhoda.
15. 5. Déšť svaté Žofie švestky ubije.
12. 5. Pankrác
13. 5. Servác
14. 5. Bonifác

15. 5.Žofie

----- Ledoví muži

někdy zahřeje nebo políčka zalije.

Můžete navštívit

6. 5. 21:00 XAVIER BAUMAXA. Hosté: Kluci z marmelády, Radio Jerevan. Ambra club Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: předprodej 100,-Kč, na místě 120,- Kč.
8. 5. 17:00 BROUMOVSKÁ KLÁVESA. Koncert prvního ročníku klavírní soutěže pro mládež.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
8. 5. 14:00 MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ KONCERT V ALEJCE. Májové odpoledne s dechovou
hudbou „Broumovanka“ Park Alejka Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Klubem
seniorů a ČSŽ Broumov v rámci projektu Broumov – Město stromů 2010 - 2011. Vstupné: zdarma
14. 5. 15:00 KOCOUR V BOTÁCH „Kocour – superhrdina dětského světa“´Ustrašený Honzíček
zachrání zatoulaného kocoura, z kterého se vyklube pohádkový kocour v botách.
A tak se dva kamarádi vydávají hledat Honzíkovo štěstí. Přijdou až k samotnému králi, kterého však
začarovala zlá čarodějnice … Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40 Kč
15. 5. 14:00 BROUMOVANKA Všichni se ptají, komu to hrají. Taneční odpoledne. KD Střelnice.
Pořádá: Senior klub Broumovanka
23. 5. 19:00 ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ. Zábavný pořad s Jiřím Krampolem
Vtipné vyprávění herce o svých zážitcích a především o nejlepší z natáčení pořadu „Nikdo není
dokonalý“. Doprovodný hudební program.Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 200,-Kč
28. 5. 14:00 DĚTSKÝ DEN V ULITĚ. Tradiční dětský den se spoustou her a soutěží.

DDM Ulita Broumov. Pořádá Dům dětí a mládeže Broumov. Vstupné: děti zdarma, rodiče 30,-Kč
Redakční rada Zpravodaje: J. Kudelová, P. Křížová, H. Michálková. Své připomínky ke zpravodaji, náměty a
příspěvky předejte členům redakční rady nebo zasílejte na adresu obec.hyncice@worldonline.cz

