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Taneční odpoledne v
Hynčicích
Krásné odpoledne prožili ti, co přišli v sobotu 7. 11.
na sál v Hynčicích. Někdo si přišel zatančit, někdo
poslouchat hudbu, jiný zazpívat, někdo si přišel jen tak
posedět. Všichni ale byli spokojení. Hudební skupina
Klapeto hrala sice v menším počtu hudebníků než jsme
zvyklí ji vídat, ale to asi nikomu nevadilo. Hráli
písničky známé a oblíbené, v rychlejším i pomalejším
tempu. Tanečníci se na parketu objevili brzy po zahájení
a parket až do konce neosiřel. Škoda jen, že přišlo tak
málo dvojic. Ženy byly opět v převaze. Ale na to už
jsme v Hynčicích zvyklí, tančilo se i tak, nálada byla
vynikající. Hosté byli spokojení, spokojení byli i
muzikanti. Tvrdili, že málokde se vidí, aby se obyvatelé vesnice tak dobře a družně bavili. To
pořadatelky akce - členky ČSŽ Hynčice potěšilo nejvíce.

Děkujeme broumovským strojírnám za sponzorský
dar na akci Hudební a taneční odpoledne.
ČSŽ Hynčice

Ze zasedání zastupitelstva 25. 11. 2009
–
–
–

zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 ke dni 30. 11. 2009
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o stavu stavebních prací v obci k dnešnímu dni
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přípravě akcí pro r. 2010

Příští zasedání zastupitelstva bude v měsíci lednu, termín bude upřesněn na
vývěsce.

Důležité upozornění pro nájemníky obecních bytů
Nájem za měsíc prosinec je třeba zaplatit do 21. prosince!
Můžete potřebovat

Svoz odpadů : pátek 18. 12. ,
Veřejný internet: pátek 18. 12. 15.00 - 18. 00 h
Obecní knihovna: úterý 22. 12. , čtvrtek 7. 1. 2010 15:00 - 17:00h.
Zubní pohotovost:
5. 12. - 6. 12. - Dent. Ogriščenko
12. 12. - 13. 12. - MUDr. V. Ogriščenko 19. 12. - 20. 12. - MUDr. Lukáš Neoral 24. 12. MUDr. Lukáš Neoral 25. 12. MUDr. J. Práza
26. 12. MUDr. Ludvík. Neoral 27. 12. MUDr. D. Kapitánová 1. 1. 2010 - MUDr. L. Růžička ml. 2. 1. 2010 - MUDr. L. Růžička
3. 1. 2010 - MUDr. D. Blažek
-

ZS VEBA Olivětín 66 - tel. 491 502 425
ZS VEBA Olivětín 66 - tel. 491 502 525
ZS Police n. M
– tel. 602 333 427 , 491 541 654
ZS Police n. M – tel. 602 333 427 , 491 541 654
Zdr. středisko Machov - tel. 491 547 139
ZS Police n. M. - tel. 491 541 654
ZS Meziměstí - tel. 491 582 381
poliklinika Broumov - tel. 603 479 132
poliklinika Broumov - tel. 491 521 839
ZS Police n. M - tel. 491 543 844

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

Výběrové řízení
Dobrovolný svazek obcí “Broumovsko” vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka úseku manažerského
řízení. Pracovní náplň: manažerská a administrativní činnost.
Požadavky: VŠ či vyšší odborné vzdělání (popř. Střední odborné s maturitní zkouškou a zároveň s praxí v
oblasti regionálního rozvoje nebo veřejné správy), bezúhonnost, znalost práce na PC – Word, Exel, elektronická
pošta, internet, samostatnost, komunikativnost, organizační oblasti, flexibilita, řidičské oprávnění sk. B, znalost
regionu výhodou, zkušenosti z oblasti administrace regionálních projektů vítány, znalost cizího jazyka vítána.
Obsah přihlášky: Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího stát. občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný nástup: leden 2010 (dohoda možná).
Lhůta pro podání přihlášky: 18. 12. 2009.
Přihlášky zasílejte na adresu: Obec Božanov, 549 74 Božanov, Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko, tel
491528121,e-mail: starosta@obecbozanov.cz. Obálku označte “Výběrové řízení – DSO “Broumovsko”.

Nové knížky v obecní knihovně
Nezapomeňte si před Vánocemi zajít do hynčické knihovny a vypůjčit si některou z nových knížek.
Máte z čeho vybírat.
Hana M. Kornerová – Nevěsta ze zámoří: Na ostrov v Karibském moři přijíždí v r. 1919 z Čech
mladá vdova Julie. Válka jí vzala rodinu i chuť do života. Souhlasí proto se sňatkem na dálku. Na
ostrově ale nachází daleko více. Teprve, když se ocitá v ohrožení života, probere se z letargie a začíná
bojovat za nový život.
Jaroslav Kuťák – Konec hada: Čtyřicetiletá Magda se nedokáže smířit s odchodem manžela. Jen

náhoda ji zachrání od sebevraždy. Začíná znova hledat smysl života. Začne ji bavit seznamovat se s
muži na inzerát. To ji málem stojí život.
Táňa Keleová – Modrý dům: Příběh se odehrává na samotě, kde se na Vánoce setkává velká rodina. Postupně
se odvíjejí osudy a charaktery lidí, které spojuje silná osobnost – jejich 77 letá matka, která oplývá láskou a
moudrostí.

Členky ČSŽ zvou děti i dospělé na
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
v sobotu 5. 12. od 14 h na sále kulturního domu.

Pro děti budou před příchodem Mikuláše, anděla a čerta připraveny
hry, soutěže a diskotéka. Vy můžete dětem předat prostřednictvím
Mikuláše své dárečky. Občerstvení pro děti i dospělé bude zajištěno.

Děkujeme OÚ Hynčice za příspěvky na akce pořádané pro děti
v roce 2009 a za půjčování sálu zdarma.
ČSŽ Hynčice

Vánoce
Jsou sice krásné, ale je dobře, že je slavíme jen jednou do roka. Základem toho, jak vše zvládnout,
je na Vánoce se těšit, ne se Vánoc bát. Někdy se zdá, že rizikové období učinila z nejoblíbenějších
svátků až dnešní doba, která se je pokouší změnit v jakousi honičku nákupů, tlačenic v obchodech a
stresu. Ale není to tak úplně pravda. Legendární píseň Vánoce, Vánoce přicházejí, která na různé
vánoční problémy současnosti upozorňuje, je stále romantickou písní s duchem Vánoc.
Takže je to na nás, jak si každoroční vánoční veselí užijeme, případně trochu protrpíme nebo z
každého kousek.
Vánoční zamyšlení:
➢ Vánoční strom nejlépe živý, provoní byt a je přirozený.
➢ Cukroví domácí kvůli vánoční tradici, v kombinaci s koupeným, což nám ušetří čas k dopřání si
více předvánočního klidu.
➢ Při štědrovečerní večeři je postním jídlem jakákoliv ryba, český kapr má nenahraditelnou chuť,
mořská ryba je navíc zdravější.
➢ Pohlednice je srdečnější a představuje malý dárek, SMS je vhodnější pro novoroční přání.
➢ Dárky mají být od srdce, určitě by neměly být soutěží v utrácení.
➢ Líbání pod jmelím a spousta jiných krásných vánočních zvyků by nemělo chybět, protože je to
obyčej moc hezký. Líbání není nikdy dost, vždyť je to projev lásky a Vánoce lásce přejí, stejně jako
klid a pohoda.
➢ Nezapomeňte na adventní období, je mnohem delší – 4 týdny – než svátky vánoční, které trvají jen
tři dny.
(H. Michálková)

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE,
KLIDNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
VÁM VŠEM PŘEJE ČSŽ HYNČICE.

V prosinci oslaví kulaté narozeniny:
Arnošt Wahl
Bohuslav Kadeřábek

Petra Faturová
Lukáš DlouhýMarie Škodová

Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje OÚ, SPOZ a ČSŽ Hynčice.

SDH Hynčice pořádá
26. prosince 2009 ve 20 h

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
Hraje skupina EXPRESS z Pardubic.
Srdečně zvou pořadatelé

Vydařená večeře
Členky ČSŽ Hynčice se jako každoročně sešly na slavnostní
večeři před koncem kalendářního roku. Tentokrát se vypravily do
Broumova do restaurace Regina. Během večera se sešly téměř
všechny, i když mnohé z nich pracují na směny nebo mají jiné
povinnosti, které jim brání na delší čas se vzdálit z domu. Dobré
jídlo i pití přispělo k uvolněné náladě, veselá byla i cesta vlakem
domů.

V prosinci můžete navštívit:
1. 12. - 23. 12. - výstava obrazů Ryszarda Chmiela – Výstavní síň na Staré radnici v Broumově, otevřeno po – čt od
8h do 16 h, v pá do 15 h.
4. 12. - Ježíškova schránka – od tohoto dne bude v klášterní zahradě Broumov zpřístupněna schránka na vánoční
přání.
5. 12. - Postel pro anděla – divadelní komedie v podání meziměstských ochotníků. Divadlo v Meziměstí, 15 h a 18 h.
Vstup: 50 Kč, v předprodeji 40 Kč.
6. 12, 13. 12., 20. 12. - adventní trhy na náměstí – dopolední stánkový prodej na náměstí v Broumově, opékání
prasete, prodej horkých nápojů.
6. 12. - 2. adventní koncert. Pěvecký sbor Stěnavan v Klášterním kostele Broumov. Od 18 h. Vstup: zdarma
10. 12. - Garhwalské Himaláje – cestopisná beseda s promítáním A. Žákové. Výstavní síň klášterní zahrady Broumov,
v 19 h. Vstup: 40 Kč.
12. 12. - Vánoční jarmark v Meziměstí. Výstavní a prodejní jarmark v divadelním sále v Meziměstí na nádraží.
Součástí budou i vánoční dílny pro děti, kde si děti mohou vyrobit jednoduchou vánoční ozdobu nebo
přání. V 10 h zahájení s pohádkou. Od 10 do 15 h, vstup dobrovolný.
12. 12. - O Kubovi ze Smolné Lhoty – výpravná pohádka. Městské divadlo Broumov, v 15 h, vstup: 40 Kč.
13. 12. - 3. adventní koncert. Účinkuje Big Band ZUŠ Police n. M. Městské divadlo Broumov, v 18 h, vstup: 60 Kč.
15. 12. - Romeo a Julie – divadelní hra, hrají ochotníci z Broumova. Městské divadlo Broumov, v 19 h, vstup: 60 Kč.

17. 12. - Vánoční koncert 2009 – hraje Orchestr V. Hybše a jeho hosté. Hlavním hostem je Luděk Sobota. Kolárovo
divadlo Police n. M., od 19 h. Vstup: 150 – 170 Kč.
20. 12. - Vánoční koncert – Pražští katedrální sólisté. Klášterní kostel v Broumově, od 19 h, vstup: 100 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

➢

