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10 let činnosti obnoveného ČSŽ Hynčice
V sobotu 23. ledna se členky ČSŽ Hynčice sešly na výroční členské schůzi. Shrnuly svou loňskou práci,
naplánovaly si akce pro příští rok a také si připomněly desáté výročí své obnovené činnosti. Při ohlédnutí za
svou desetiletou prací se nemají za co stydět. Zaměřují se především na akce pro děti, ženy a starší generaci. V
uplynulém desetiletí pod vedením
předsedkyně Věry Hermonové
uspořádaly nebo byly
spolupořadatelkami téměř stovky
akcí. Každoročně připravují pro děti
Dětský karneval, Dětské odpoledně,
Otvírání a Zavírání studánky,
Mikulášské odpoledne. Zájem o tyto
akce se neustále zvyšuje, ženy musí
počítat s účastí 60 až 70 dětí, nejen z
Hynčic, ale i z okolních obcí.
Pro ženy je určena každoroční
oslava Dne matek nebo MDŽ.
Pětkrát pořádaly v uplynulém
desetiletí Posvíceneckou zábavu,
dvakrát Štěpánskou., třikrát estrádu
nebo taneční odpoledne. Nejméně
jednou do roka pořádají brigádu na
úklid obecního sálu, dříve uklízely
zdarma i prostranství autobusové a vlakové zastávky. Doprovázejí děti na česko – polských výletech a účastní se
setkání se ženami z polských partnerských obcí.
Čtyřikrát zorganizovaly autobusový výlet pro
ženy do zajímavých míst Česka nebo Polska.
Členky ČSŽ se účastní také okresních seminářů a
pobytů žen na horách a zájezdů do pražských
divadel nebo autobusových výletů.
ČSŽ Hynčice se může pochlubit i jednou
raritou - od ledna 2008 vychází pod hlavičkou
ČSŽ Hynčice Hynčický zpravodaj. Toto číslo je
pro ženy také jubilejní – je to právě dvacáté páté
číslo, které vydaly.
ČSŽ Hynčice má v současné době 16 členek.
Scházíme se nepravidelně, podle potřeby,
většinou jedenkrát do měsíce. Rády mezi sebou
přivítáme další ženy, které mají zájem podílet se
jakýmkoliv způsobem na kulturním životě obce
nebo si přijít jen tak jednou za čas popovídat si s
ostatními.
(J. Chaloupková, V. Hermonová)

Ze zasedání zastupitelstva 27. 1. 2010
–
–
–

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o provedené inventarizaci obecního majetku
zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu pro r. 2010
zastupitelstvo schválilo s výhradami Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hynčice

Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu 24. 2. 2010 v 18 h.
Na programu bude schvalování rozpočtu pro r. 2010.

Návrh rozpočtu pro rok 2010 bude vyvěšen ve veřejné vývěsce.
Nezapomeňte, že k navrženému rozpočtu můžete vznést
připomínky do 15. 2. 2010 - písemně podat v kanceláři OÚ.
Můžete potřebovat
Svoz odpadů : pátek 12. 2. , 26. 2. , 13. 3.
Veřejný internet: pátek 12. 2. , 26. 2. , 13. 3. 15.00 - 18. 00 h
Obecní knihovna: čtvrtek 4. 2. , 25. 2. , 4. 3. 15:00 - 17:00h.
Zubní pohotovost:
6. - 7. 2. 13. - 14. 2. 20. - 21. 2. 27. - 28. 2. 6. - 7. 3. -

MUDr. L. Růžička ml. - poliklinika Broumov
- tel. 603 479 132
MUDr. M. Pastelák - Sadová 44, Broumov IV. - tel. 491 524 334
MUDr. L. Neoral - ZS Police n. M - tel. 491 541 654
MDDr. P. Houštěk – Poliklinika Broumov – tel. 491 523 607
MUDr. J. Kopecký – 17. listopadu 387, Police n. M.

Telefonní číslo, kam se můžete obrátit v případě náhlých zdravotních obtíží: 841 155 155.

Upozornění OÚ
Připomínáme, že poplatky za psy a za pronájem pozemků v kanceláři OÚ můžete zaplatit do 31. 5. 2010.
Poplatek za prvního psa je stanoven na 100 Kč, za každého dalšího psa 130 Kč. Poplatek za psa, jehož
držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu, je ve výši 50 Kč za prvního a 80 Kč za každého dalšího psa.
Poplatek se platí za psa staršího tří měsíců, jeho majitel je povinen psa přihlásit na OÚ do patnácti dnů.
Nezapomeňte, že za svého psa nesete plnou zodpovědnost. Jste povinni zabezpečit psa tak, aby nepobíhal po
vesnici. V Hynčicích jsou stále ještě nezodpovědní majitelé psů, kteří své psy nechávají volně pobíhat po ulici.
Zřejmě jim nedochází, že pro ostatní obyvatele to není nic příjemného. Nezapomeňte, že při venčení psa jste
povinni uklízet po něm exkrementy na veřejných prostranstvích. Sáčky na úklid psích exkrementů se prodávají v
drogerii.

Důležité informace pro zákazníky VAK Náchod a.s.
V důsledku udržení stability a rozvoje společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a. s. vedení společnosti
rozhodlo o provedení organizačních změn společnosti. Zákazníků se týkají tyto změny:
 od 1. 1. 2010 provozní středisko Jetřichov ukončilo provozní činnost a provoz vodovodů v obcích
Meziměstí, Jetřichov, Vernéřovice, Starostín, Ruprechtice , Hynčice a Hejtmánkovice zajišťuje provozní
středisko Broumov, Tyršova 52, 550 01 Broumov, tel. 491 523 903 a fax 491 524 929, vedoucí střediska –
p. M. Týfa, tel 602 571 164, szulcova@vakna.cz
 O 1. 2. 2010 na střediscích Broumov, Police n. M., Náchod a Nové Město n. M. nebude již možné provádět
platbu za vodné a stočné v hotovosti. Platbu v hotovosti lze provádět pouze na správě společnosti, tj. VAK
Náchod a.s. , ( Běloves) Kladská 1521, kde je zřízena pokladna s otevírací dobou v pondělí od 7.00 do 16.00
h a ve středu od 7.00 do 14.30 h.
 Všem zákazníkům doporučujeme využívat služeb SIPO a domníváme se, že v éře internetového
bankovnictví je pohodlnější hradit zálohy či faktury z domova než docházet s hotovostí na naše střediska.
Veškeré platby je možné hradit i přes přepážku České pošty.
 Od 1. 2. 2010 na našich provozních střediscích Broumov, Police n. M., Náchod a Nové Město n. M. nebude

již možné provádět uzavírání a změny smluv o dodávce vody a odvodu odpadních vod. Zákazníci se mohou
obracet na Zákaznické centrum společnosti, tj. VAK Náchd a. s., (Běloves) Kladská 1521, a to v pondělí od
7.00 h do 16.00 h, úterý až čtvrtek od 7.00 do 14.00 h, p. Špačková, tel. 491 419 230,
zc.spackova@vakna.cz. Podklady pro změnu či úpravu smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních
vod je možné stáhnout z webových stránek, položka “soubory ke stažení” a odeslat elektronicky na adresu
zc.spackova@vakna.cz.
 Dojde-li u Vás nebo ve Vašem okolí k poruše v zásobování pitnou vodou nebo je narušeno odvádění
odpadních vod, volejte na vodárenský dispečink v Náchodě tel. 491 419 222, kde je nepřetržitá služba,
která zajistí nezbytná opatření. Vedoucí dispečinku – p. P. Branda, tel. 602 610 256, 775 857 030,
tu.branda@vakna.cz.
 Veškeré informace o dodávkách, smluvních podmínkách, cenách a kontaktech najdete na webových
stránkách www.vakna.cz.
 Veškeré informace o dodávkách, smluvních podmínkách, cenách a kontaktech najdete na webových
stránkách www.vakna.cz.

Vyjádřete se k současnému jízdnímu řádu
Druhým měsícem platí nový jízdní řád pro vlaky a autobusy. Mnozí z Vás jsou se současným jízdním řádem
nespokojeni, protože byly některé spoje zrušeny.V Meziměstí by mělo dojít v dohledné době k jednání s
představiteli IREDa. Aby bylo možno usilovat o změny v jízdním řádu, je třeba předložit na schůzce konkrétní
připomínky. Proto prosím napište, které spoje Vám chybí při dojíždění do zaměstnání nebo které postrádáte z
jiných důvodů. Bude se jednat asi především o vlakové spoje na trati Teplice n.M. - Adrspach a zrušený
dopolední vlak do Broumova, případně o nenavazující přípoje v Meziměstí. Své připomínky dodejte co nejdříve
p. Hermonové na OÚ Hynčice nebo J. Chaloupkové nebo elektronicky zašlete na adresu
chaloupkovajaroslava@seznam.cz.

Společenské organizace v Hynčicích dříve
ČSŽ Hynčice si letos připomíná 10. výročí své obnovené činnosti. Ti starší z nás si dobře pamatují, že v
minulosti zde tato organizace již existovala. Byla založena v Hynčicích už ve druhé polovině 40. let. Český svaz žen v
Hynčicích ani v minulosti nebyl nikdy žádnou politickou organizací. Ve své činnosti se vždy zaměřoval na děti. Ženy
pořádaly dětské karnevaly, soutěže u příležitosti dne dětí apod. Ženy z ČSŽ odpracovaly zdarma nesčetné množství
brigádnických hodin při úpravě obce, při různých úklidových pracech. Málokdo dnes ví, že ČSŽ Hynčice patřilo
zařízení prádelny v obci. Prádelna s mandlem byla zařízena v domě, který stál na loučce proti vile čp. 5. Prádelna byla
využívána hynčickými ženami především v 50. a 60. letech, kdy ještě nebyly v každé domácnosti pračky. Praktický
byl především mandl. Později, s rozšířením praček a se zaváděním automatických praček, se prádelna přestala
využívat. Budova byla ve špatném stavu, proto byla na konci 70. let zbourána. Činnost ČSŽ po r. 1990 byla stále
méně výrazná, až organizace během několika let v Hynčicích zanikla.
Nejdéle existující společenskou organizací v Hynčicích jsou dobrovolní hasiči, i když jejich název se několikrát
změnil. O historii dobrovolných hasičů jste se mohli dočíst v minulém ročníku našeho zpravodaje. Mladší obyvatelé
Hynčic už neví, že v obci v minulosti byly činné i jiné organizace.
Jednou z nich byl Dohlížecí výbor Jednoty, který zde existoval více než 30 let. Hlavním úkolem DV bylo dohlížet na
hospodaření zdejší prodejny Jednota. Vedle toho se ale členky DV staraly o kulturní vyžití spoluobčanů, a to i v 70. a
80. letech, kdy kulturní život v Hynčicích byl v největším úpadku. Členky připravovaly kulturní akce pro děti – dětská
odpoledne, karnevaly, Mikuláše, branné závody. V organizaci bývalo registrováno až 30 členů, převážně žen. Činnost
Dohlížecího výboru skončila se zavřením prodejny Jednota v r. 1994.
Český svaz chovatelů drobného zvířectva (ČSCHDZ) Hynčice byl založen v Hynčicích v r. 1966. Dvacítka
jejich členů obhospodařovala 4,5 ha luk na okrajích obce. Některé louky si členové s rodinnými příslušníky přeměnili
na pole, pěstovali na nich brambory, řepu apod. Větší políčka obhospodařoval svaz společně, na nich pěstovali
především pšenici, kterou si potom mezi sebou členové rozdělili. Kromě toho měli členové spolku možnost nakoupit
si krmiva pro svá zvířata, která doma chovali (v té době se krmivo shánělo obtížně). Mnozí z vás si vzpomenou, že
svaz jednou dokonce pořádal výstavu drobného zvířectva na místním parkovišti před továrnou (bylo to na konci 60.
let). ČSCHDZ byl tehdy hodnocen jako jedna z nejaktivnějších organizací v Hynčicích. Bylo to dáno tím, že téměř
každá rodina v Hynčicích dříve chovala králíky, slepice, kachny, husy, někteří dokonce prase. Činnost organizace byla
v Hynčicích ukončena po r. 1990.

Další nové knížky v obecní knihovně
Magda Váňová Přítulný zajíček: Čtenáři budou překvapení,jak snadno hanebné úmysly a skutky
splynou s normálním jednáním. Kdo rozpzná, že smrt nezavinila nešťastná náhoda? Proč hledat v
tragickém konci lásky pomstu za AIDS, Jaké následky přinese chytře vymyšlená předpověď věštkyně?
Zuzana Francková – Úsvit nad Kilimandžarem

Věra Řeháčková – Když se láska změní v posedlost

V únoru oslaví kulaté narozeniny:

Vladislav Šimko
Martin Harušťák
Petr Kadlec

Věra Špryňarová
Jiří Šulc
Ernest Gábela

Do dalších let hodně pevného zdraví přejí OÚ, SPOZ a
ČSŽ Hynčice.

Členky ČSŽ Vás srdečně zvou na

DĚTSKÝ KARNEVAL

který se koná v sobotu 13. února od 14 h
na sále kulturního domu v Hynčicích.
Pro děti budou opět připraveny soutěže a občerstvení,
všechny masky budou odměněny.
Těšíme se na účast dětí i dospělých.

V únoru můžete navštívit:
3. 2. - Mezi Večernicí a Jitřenkou – autorské čtení V. Kopecké z její nové knihy poezie. Výstavní síň Staré
radnice v Broumově, od 16.30 h.
5. 2. - Sexy život s Radimem Uzlem – pořad s R. Uzlem. Kino Teplice n. M., v 19 h.
6. 2. - Přejezd Javořích hor – memoriál E. Ratha – 7. ročník. Start 7.15 – 9.45 h na nádraží v Meziměstí.
Trasa (běžky): Meziměstí - R. Špičák - Janovičky.
12. a 13. 2. - Bez roucha – dvě premiéry komedie v nastudování broumovských ochotníků. Městské divadlo
Broumov, od 19 h, vstup 80 Kč.
13. 2. - Martínkovický košt. K poslechu a tanci hraje Klapeto. Sběr vzorků: 13 – 14 h. Kulturní dům
Martínkovice. Vstup: 130 Kč (bez destilátů), vstup na posezení: 40 Kč.
13. 2. - Ples vousatých – divadelní sál Meziměstí. Od 20 h, vstup: 80 Kč.
18. 2. - Sám v Himaláji – cestopisná beseda K. Kocůrka. Výstavní síň klášterní zahrady Broumov, od 19 h,
vstup: 40 Kč.
20. 2. - Princ a chuďas – výpravná pohádka nejen pro děti. Městské divadlo Broumov, 15 h, vstup 40 Kč.
20. 2. - Elektročas (HK), Dr. Fleschman (PL): koncert dvou výrazných kapel současné HC scény. Bar
H202, Broumov. Od 19 h. Vstup: 50 Kč.
24. 2. - Ivan Hlas – koncert. Městské divadlo Broumov, od 19 h, vstup: 200 Kč.

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

