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MDŽ v Hynčicích
Psal se 5. březen 2011, kdy se konala na sále kulturního domu oslava MDŽ, ve spolupráci OÚ.
Vystupovaly zde děvčata z Broumova pod vedením p. Hovorkové. Jejich vystupování bylo
velmi pěkné. Ukázaly nám hraní na flétnu, balet a tanečky. Po programu následovalo
občerstvení, které pro ženy připravil OÚ. Dále hrála k tanci i poslechu živá hudba. Všem
přítomným, jak ženám tak i mužům se zábava líbila. Zábava skončila v pozdních večerních
hodinách. Škoda, že se nás stále málo schází. Doufáme, že na přístí rok 2012 na oslavě MDŽ
přijde více žen a mužů. Budeme se těšit na vaši účast.

30. dubna pořádají Hasiči pálení čarodejnic na hřišti. Párky si
vemte s sebou, ostatní občerstvení bude zajištěno. Nezapomeňte na košťata,
aby čarodejnice mohly odletět na Kunětickou horu, kde bude sraz.

Ze zasedání zastupitelstva
–
–
–
–

schválení smlouvy o vypůjčce varovného systému před povodněmi
poskytnutí daru na hudební festival ,, Za poklady Broumovska”
svoz velkoobjemového odpadu
přidělení bytů v domě čp. 74 a čp. 89

Co se může hodit
Svoz odpadů: 8. 4. , 22. 4. , 6. 5.
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 M.
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

Josefovská zábava
Dne 19.3. 2011 pořádal ČSŽ Josefovskou zábavu. Zábava se povedla. Všichni účastníci této
zábavy se pěkně bavili. Hudba Slaveňáci pěkně hrála, celý sál zpíval. Tombola byla bohatá.
Jako poslední cena byl dort, který vyhrál oslavenec Josef nebo-li Pepíček, který ten den slavil
svůj krásný svátek. Nikomu se nechtělo jít ani domů. Rozešli jsme se v ranních hodinách.
Přítomní nam všem poděkovali a těší se na další posezení.

Lexikon snových symbolů
A konečně po několika měsících tu máme pokračování lexikonu. Jen si zhruba připomeňme co
to sny jsou: Sen znamená ve svém původním významu přelud. Sny nejsou vždy jen něco
bezvýznamného.
Sny jsou duševním pochodem za spánku, který může mít i zároveň charakter skutečností. Sny
mají těsné sepjetí s jednáním a myšlením člověka. Není tedy divu, že se již velmi dávno
formovaly snahy o výklad snů.
Rybí kosti – Jestliže ve snu spolknete kost a tento sen se opakuje, měli byste vyhledat
neurologa a nechat si vyštřit jícen.
Boule – Zdá-li se vám o bouli, která hyzdí vaši tvář, mohla by to být předzvěst zánětu čelních
dutin.
Houpačka- Zdá-li se vám, že se houpáte, pak je více či méně příčínou nepravidelné dýchání.
Ale všímejte si i středního ucha.
Projížďka na moři – Cestujete-li po moři nebo jste obklopeni vodou, mohlo by to svědčit o

zánětu močového měchýře.
Vinoucí se cesta – Jestliže ve snu jdete po vinoucí se cestě, je to znamení, že vaše vnitřnosti
nejsou v pořádku.
Krev – Jste-li ve snu obklopeni krví nebo plameny, nehcte si vyšetřit srdce a nervy.
Tunel - Bloudíte-li ve snu tunelem, trpíte pravděpodobně poruchou střevní činností.
Jeskyně – Sny o temných jeskyních mohou mít vztah ke špatným zubům, které si musíte
nechat ošetřit.
Houby – Když se vám zdá, že máte na kůži houby, měli byste se chránit před extrémy.
Mravenci – Noha nebo ruka usnula
Noha z kamene – Tento sen by mohl být začátkem poruchy chůze.
Kousnutí zvířete – Pozor! Na místě pokousání by se vám mohl vytvořit vřed nebo nežit.
Dýka – Nůž vražený do vašeho těla může ukazovat na tasemnici
Had – Pokud jste ve snu spolkli hada, nechte si vyšetřit krk.

Všem občanům přejeme krásné a klidné prožití svátků jara
Velikonoce
Symboly Velikonoc jsou: velikonoční beránek, velikonoční vajíčko, velikonoční zajíček, svíce,
pomlázka.
Velikonoční beránek představuje. Symbol vzkříšení.
Velikonoční tajemnství je pohled do zimní přírody, který vyvolává otázku rozkvete znovu
zasněžena louka? Rozpučí zase ojiněný strom? Je to jarní zápas života se smrtí – zimou.
Velikonoční koledy :
Upletl jem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
Velikonoční zvyky:
Na škaredou středu nesmíme se mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce.
Na zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou – nebudeme nemocní.
Na velký pátek se nesmělo prát prádlo, nesmělo se pracovat a nesmělo se nic půjčovat a ani jíst
maso.
Na bílou sobotu se doma uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlásky a zdobila
se vajíčka.
Na boží hod velikonoční dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla, trochu se dalo na
pole do studny a na zahradu – aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.

Hasiči co děláte, že nám žádný příspěvek nedáváte?

Kulturní stránka
V měsíci Březnu oslavili 50 let společného života
manželé Bohuslav a Miloslava Kadeřábkovi
Do dalších společných let hodně zdraví přeje OÚ, SPOZ a ČSŽ

V březnu nás navždy opustil občan naší obce p. Antonín Vlach
Čest jeho památce.

V měsíci dubnu oslaví kuláté narozeniny

Holeček Vladimír

Majer Petr

Stryja Václav

Český svaz žen připravuje na měsíc květen ,, Otvírání studánky“
Termín bude včas oznámen. Vemte s sebou dobrou náladu jak děti tak i
dospělí k hledání pokladu.

Pranostika na duben
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
5. dubna - Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
24. dubna – na sv. Jiří vylézají hadi a štíři
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