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Dětský karneval
Zpočátku to vypadalo na rekordně malou účast – po
druhé hodině odpolední pobíhaly po sále tři děti. Potom
však začaly přicházet další: princezny, čarodějnice,
motýlková víla, farář a dvě jeptišky, zebra... Ve tři hodiny
už byl sál zaplněn a karnevalový rej se rozproudil. Oblíbená
Mašinka zvedla děti ze židlí. Břišní tanečnice sklízela na
parketu
obdiv za
své ladné
pohyby a
zakrátko se
k ní přidala
většina
dětí. Tanec jim zpestřilo několik her a soutěží – na molekuly,
nákupní horečka, navlékání těstovin, tradiční židle. Nezklamal
ani DJ Honza Zuzula st., který dětem k tanci pouštěl celé
odpoledne diskotékovou hudbu. Tančilo se až do podvečerních
hodin a domů se nikomu nechtělo. Ale vechno má svůj konec –
skončit musel i letošní Dětský karneval. Pořadatelky – členky
ČSŽ se shodly na tom, že ten letošní byl mimořádně vydařený –
masky byly nádherné a nápadité, maminky i děti si s nimi daly
opravdu práci a děti byly naprosto skvělé!

Ze zasedání zastupitelstva 24. 2. 2010
–
–
–
–
–
–
–

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2009
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kulturních akcích pořádaných OÚ Hynčice v r. 2009
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru o provedených kontrolách
v r. 2009
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o provedených akcích OÚ v r. 2009
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o příjmech a výdajích OÚ v r. 2009
zastupitelstvo vzalo na vědomí předpokládané příjmy a výdaje v r. 2010
zastupitelstvo schválilo rozpočet pro r. 2010 v předloženém znění
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu 31. 3. 2010 v 18 h.

Můžete potřebovat
Svoz odpadů : pátek 12. 3., 26. 3. , 9. 4.
Obecní knihovna: čtvrtek 4. 3. , 25. 3. , 1. 4.

15:00 - 17:00h.

Zubní pohotovost:
6. - 7. 3. - MUDr. J. Kopecký – 17. listopadu 387, Police n. M. - tel. 602 304 594
13. - 14. 3. - MUDr. L. Kapitán - ZS Meziměstí - tel. 491 582 381
20. - 21. 3. - Bc. J. N. Ogriščenko – dentista - ZS VEBA Olivětín 66 - tel. 491 502 425
27. - 28. 3.- MUDr. V. Ogriščenko - ZS VEBA Olivětín 66 - tel. 491 502 525
3. 4. - MUDr. Ludvík Neoral - ZS Police n. M - tel. 491 541 654
4.4. - MUDr. L. Růžička
- poliklinika Broumov tel.603 479 084
5. 4. - MUDr. D. Blažek
- ZS Police n. M
tel. 491 543 844
Telefonní číslo, kam se můžete obrátit v případě náhlých zdravotních obtíží: 841 155 155.

Rozpočet pro r. 2010
Předpokládané příjmy – celkem 1 748 710 Kč, z toho:
daňové příjmy (od finančního úřadu) : 920 000 Kč
ostatní příjmy : 828 710 Kč

Předpokládané výdaje – celkem 1 748 710 Kč, z toho:
transfer DSO Broumovsko – 35 000 Kč
poplatek za žáky v ZŠ – 110 000 Kč
knihovna – 14 000Kč
kronika – vedení, materiál - 2 000 Kč
SPOZ + ČSŽ - 10 000 Kč
zimní údržba komunikací – 20 000 Kč
oprava a údržba chodníků – 20 000 Kč
bytové hospodářství – 205 000 Kč
pohřebnictví – 500 Kč
veřejné osvětlení – 20 000 Kč
svoz domovního odpadu – 150 000 Kč
veřejná zeleň – 14 000 Kč
požární ochrana – 25 000 Kč
zastupitelstvo obce – 257 080 Kč
činnost místní správy – chod obce – 569 680 Kč
opravy a údržba domů a bytů – 260 000 Kč (plánuje se oprava střech na domech č. 88 a 89,
oprava ČOV)
oprava chatky na hřišti – 10 000Kč
nákup židlí a stolků na hřiště – 10 000 Kč
úprava prostoru za OÚ – 10 000 Kč

finanční vypořádání r. 2009 – vratka za volby – 6 450 Kč

Rozpočet OÚ Hynčice pro r. 2010 si můžete v nezkrácené formě přečíst
v obecní vývěsce nebo na webových stránkách obce Hynčice.
Od února dochází k pravidelné aktualizaci Webových stránek obce Hynčice.

Od 1. 12. 2009 platí nová telefonní čísla do ordinací lékařů a
ostatních subjektů v budově Polikliniky Broumov (ETIK)
MUDr. Falta – 491 420 472
MUDr. Šenk – 491 420 472
MUDr. Benešová – 491 420 472
MUDr. Prouzová – 491 424 876
MUDr. Kleprlík – 491 520 117

MUDr. Hradil – 491 423 415
MUDr. Černohorská – 606 443 820
MUDr. Dostál – 602 780 570
MUDr. Růžičková – 773 525 150
Administrativa (ústředna) – 491 424 858

Společenské organizace v Hynčicích před sto lety
V minulém čísle jsme informovali o některých společenských organizacích, které v Hynčicích působily ve
druhé polovině minulého století. I před druhou světovou válkou bylo v Hynčicích činných několik
společenských organizací. Vzhledem k většinovému počtu německého obyvatelstva byly to organizace německé.
Byly většinou spjaty s místní textilní továrnou. O činnosti těchto organizací se můžeme dočíst v německé knížce
Knihy o vesnicích/Sudety díl 6. – Obec Hynčice, odkud jsou tyto ukázky:
Spolek veteránů
Nejstarším spolkem byl Spolek veteránů z války 1866 pro obce Jetřichov, Hynčice a Ruprechtice, který byl
založen roku 1867 jako Spolek válečných veteránů. Vysvěcení první vlajky se událo v neděli 1. srpna 1869 ve
farním kostele v Ruprechticích. Život spolku se od začátku odehrával především v Jetřichově. Následkem první
světové války spolek v naší vesnici postupně ztrácel na významu.
Německý tělocvičný spolek
V roce 1902 založil řídící učitel hynčické školy A. Reissel Německý tělocvičný spolek. Především mládež
zde našla uplatnění a trávila zde svůj skromný volný čas sportem a hrami. Později se předsedou spolku stal
továrník Friedrich Heinzel. Vedl spolek až do roku 1945. Heinzel spolku nevěnoval jen spoustu svého volného
času, ale podporoval ho i materiálně. Spolek původně věnoval pozornost výhradně tělesnému otužování. Skládal
se ze dvou mužských družstev, ze dvou chlapeckých a jednoho ženského a dívčího spolku. Členy spolku nebyli
jen obyvatelé obce Hynčic, ale i značný počet obyvatel Ruprechtic. F. Heinzel poskytl v r. 1926 spolku louku za
budovou školy jako cvičiště a hřiště. Více se pěstovala i lehká atletika a cvičení na nářadí. Za doby rozkvětu
cvičení na nářadí vybojovali obyvatelé Hynčic různé ceny. Vrchol života spolku byla župní tělocvičná slavnost,
jež se konala 14. a 15. června 1930. O neděli Svaté Trojice táhl slavnostní průvod dlouhý několik stovek metrů
vesnicí vyzdobenou prapory a věnci. V čele průvodu jelo na koních „jezdecké družstvo.“
Od poloviny 20. let se lidovému a kulturnímu životu ve spolcích věnovalo stále víc pozornosti. Nesmírně se
vyznamenala početná hojně navštěvovaná divadelní představení v sále Leierova hostince. Členové spolku zde
společnými silami zbudovali jeviště a šatny. Zásluhou Fritze Heinzela bylo instalováno elektrické jevištní
osvětlení, které odpovídalo vysokým požadavkům. Pilné a šikovné ženské ruce vyrobily mnoho pěkných
kostýmů.
Dělnický tělocvičný spolek
Po skončení první světové války získal četné příznivce Dělnický tělocvičný spolek v Hynčicích. V roce 1924
byla proto založena Sekce dělnického tělocvičného a sportovního spolku. Zvláštní péče byla věnována cvičení
dětí a mládeže; kromě pravidelných hodin tělocviku pořádala sekce také výlety do okolí. Se zpěvem a hrou se
procházelo vesnicemi, loukami a lesy. Každoročně se v létě pořádala dětská slavnost. Na louce se instalovaly
střelnice, houpačky a stánky s uzeninou; středem zájmu byla vždycky tyč na šplhání. Na osekaném, holém
smrku se ponechal jeho vrcholek, na který se zavěsily párky s křenem a sladkosti. Které dítě dokázalo vyšplhat
až k vrcholku, smělo si natrhat pár párků nebo sladkostí. O Vánocích pořádal spolek s dětmi divadelní
vystoupení , která vždy sklízela velký potlesk a přitahovala návštěvníky z okolních vesnic.
Spolek cyklistů
Další spolek založený dělnickým hnutím v roce 1926 byl Dělnický spolek Cyklistů a automobilistů.
Uspořádal četné rodinné cyklistické výlety, kterých se mohla účastnit i mládež. Za zmínku stojí hojná účast
delegace z Hynčic na setkání hraničních zemí v létě roku 1932 v Neusorge na česko-slezské hranici.

(Ukázky z knížky jsou kráceny.)

J. Chaloupková

V březnu oslaví kulaté narozeniny:

Zdeňka Zárybnická
Františka Jan í kov á
Do dalších let hodně pevného zdraví přejí OÚ, SPOZ a ČSŽ
Hynčice.

OÚ Hynčice zve všechny občany Hynčic

na oslavu MDŽ
s módní přehlídkou,
která se koná

v sobotu 13. března od14 h
na sále kulturního domu v Hynčicích. K poslechu i k tanci zahraje
oblíbená hudební skupina KLAPETO.
Občerstvení je zajištěno pro všechny návštěvníky. Přijďte
posedět a zatančit si.
V březnu můžete navštívit:
6. 3. - koncert bývalých i současných žáků Romany Roškové. Městské divadlo Broumov, od 19 h, vstup
dobrovolný.
9. 3.. - Bez roucha – komedie v nastudování broumovských ochotníků. Městské divadlo Broumov, od 19 h,
vstup 80 Kč.
13. 3. - Dobrosrdečný Pákistán. Beseda s promítáním, Městské divadlo Broumov, od 19 h, vstup: 40 Kč.
17. 3. - Zamilovat se – náhradní termín divadelního představení, hraje J. Paulová a P. Zedníček. Městské
divadlo Broumov, od 19 h, vstup: 250 Kč.
18. 3. - cestopisná beseda Bosna a Hercegovina. Výstavní síň klášterní zahrady Broumov, od 19 h, vstup: 40 Kč.
20. 3. - O Růžence – veselý muzikál pro celou rodinu. Městské divadlo Broumov, od 15 h, vstup: 40 Kč.
23. 3. - Zhasněte lampióny – divadelní představení v podání T. Vilhelmové a M. Miezga. Městské divadlo
Broumov, od 19 h, vstup: 200 Kč.
27. 3. - Velikonoční jarmark – prodejní výstava velikonočních dekorací na sále divadla v Meziměstí. Pro děti
budou připraveny dílny na výrobu velikonočních dekorací a přáníček.

Redakční rada Zpravodaje: V. Hermonová, J. Chaloupková, H. Michálková. Své připomínky
ke zpravodaji, náměty a příspěvky předejte členům redakční rady nebo zasílejte na adresu
chaloupkovajaroslava@seznam.cz nebo obec.hyncice@worldonline.cz

