Historie obnoveného českého svazu žen v Hynčicích
ČSŽ v Hynčicích obnovil svou činnost v roce 2000 a to zásluhou paní Věry Hermonové, která nás dala
dohromady v počtu 18 členek.
V současné době máme 11 členek, které se starají o pořádání akcí pro děti a pomoc obecnímu úřadu,
předsedkyní je paní Marie Škodová.
Pro děti pořádáme každoročně tyto akce:
• Dětský karneval, který se koná v průběhu měsíce února. Děti chodí v různých maskách, každá maska
dostane sladkou odměnu.
• Začátkem května chodíme s dětmi otvírat studánku. Cestou ke studánce plní děti různé úkoly. Každá
cesta má vždy jiné téma, například pohádky, známá místa v našem okolí, indiánskou stezkou atd. Po
otevření studánky, si děti opečou na ohýnku buřta a poté hledají skrytý poklad.
• Dětský den pořádáme během června. Na děti čeká spousta soutěží o krásné ceny a
k svačině si na ohýnku upečou buřta.
• Tak jako studánku otvíráme, tak jí chodíme ukládat k zimnímu spánku. Tato akce probíhá koncem
září. Stejně jako na jaře děti plní cestou dané úkoly. U studánky si opečou buřta a hledají poklad.
• V prosinci pořádáme pro děti Mikulášskou besídku. Na sále kulturního domu s nimi hrajeme různé hry
a krátíme si tak čas, než za námi přijde Mikuláš, anděl a čerti. Mikuláš poté dětem rozdá balíčky a
zlobivé děti si odnesou čerti.
Akce pořádané obecním úřadem, při kterých vypomáháme:
• Na oslavě MDŽ obsluhujeme maminky, babičky a všechny ženy, které se přijdou pobavit.
• Poslední týden v dubnu se scházíme v zasedací místnosti OÚ a vyrábíme májku, která se 30. dubna za
účasti občanů staví před obecním úřadem.
• Každý rok pořádá obecní úřad výlet pro děti z obce, při kterém pomáháme s hlídáním dětí během
výletu.
• První adventní neděli se před obecním úřadem tradičně rozsvěcí vánoční stromeček. Připraveno je
občerstvení jako například guláš, koláčky, svařák a pro děti čaj. Před rozsvícením stromečku vyrábíme
s dětmi adventní věnce a svícínky.

Pro obec děláme tyto brigády:
• Umýváme okna na sále KD a přilehlé ubytovně.
• Udržujeme dětské hřiště a na něm stojící chatku.
V roce 2019 jsme uspořádali první ročník desetiboje v netradičních disciplínách pro dospělé. V této akci
bychom chtěli pokračovat i v dalších letech.
Letošní rok 2020 naší práci nepřál koronavir, zatím jediná akce pro děti byl dětský karneval.
Abychom udrželi tradici otevírání a zavírání studánky, vydali jsme se samy bez dětí v počtu 6 členek na tuto
cestu. Doufáme, že příští rok se s námi na cestu budou moci vydat i děti i dospěláci.

