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Dětský
karneval
Sál Kulturního domu v
Hynčicicích dne 16.2.
2013 se celý naplnil
krásnými maskami. Děti
přišly převlečené za
různá zvířátka,
pohádkové postavičky
apod. Letos si pro ně
ČSŽ připravili i odměny
v podobě plyšáčků,
protože všechny masky
byly moc krasné. A tak
ke konci karnevalu si
děti tahaly z kouzelného
klobouku čísla plyšáků,
která určovala jaký
plyšáček to bude. Na
karnevalu nesměly
chybět ani hry jako např.
velmi o blibená
židlovaná, skládání
“puzzle”, chůze na
dřívkách. Nechyběla ani
diskotéka a občerstvení.

Ze zasedání zastupitelstva
Dne 30.1. 2013 zastupitelstvo projednalo:
–
zprávu finanční komise
–
záměr o pronájmu obecního bytu
–
nadační fond Hospital Broumov
–
kompetence starostky obce
–
návrh rozpočtu obce na rok 2013
Příští zasedání zastupitelstva obce Hynčice se koná 27.3.2013 na OÚ Hynčice.
Na obecní vývěsce je vyvěšen rozpočet obce na rok 2013. Případné připomínky k tomu
to rozpočtu podejte na OÚ Hynčice do 27.2.2013.

Co se může hodit:
Svoz odpadů: 22..2., 8.3., 22.3.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do 17:00 hodin

Výsledky prezidentských voleb v Hynčicích
2.kolo
1. Ing. Miloš Zeman
2. Karel Schwarzenberg

49 hlasů
18 hlasů

73%
27%

Ze 151 voličů volilo 67 voličů tj. 44,4%.
Platných hlasů bylo 67.
Na měsíc březen připravuje OÚ Hynčice ve spolupráci se Svazem žen

Oslava MDŽ
Budeživáhudbaadobránálada
Termín konání akce bude včas upřesněn.

Chaloupka na dětském hřišti
Stav chaloupky na dětském hřišti byl neutěšující. Kdo si nevšiml, tak v létě začala její
rekonstrukce. Již byly zhotoveny betony na podlahách a nové zábradlí s podpůrnými
sloupky stříšky. Práce se k vůli počasí pozastavily a bude se pokračovat až to zase počasí a
čas dovolí. Rekonstrukci chaloupky financuje OÚ Hynčice a ruku i svůj čas ve svém volnu
k dílů přiložil pan Jan Kortyš a pan Roman Fatura.

Krmítka...........
V silných mrazech, při vysoké sněhové pokrývce a ledovce mnoho ptačích druhů uvítá pomoc
člověka.

Při zimním přikrmování drobného ptactva je důležité dodržovat pravidla.
Ne všechny potraviny co konzumují lidé jsou vhodná pro ptactvo. Kuchyňské zbytky jim
mohou způsobit zažívací potíže.
Nejvhodnější pochoutkou pro drobné ptactvo jsou semena slunečnice a prosa, lněného
semínka a kukuřici, tukovou směs nebo lůj.
Nejlepší je dávat do krmítka směs brzy ráno nebo pozdě večer, aby ptáci mohli nahradit
velký výdej energie v průběhu mrazivé moci.
Pohled na ně při krmení je úchvatný.

Víte,že ……………Adršpach
V nejstarších dobách byla oblast v níž se nacházejí Adršpašské skály jediným ohromným
pralesem.Celý komplex hraničních hor včetně Krkonoš i Orlických hor byl od dob Římanů
nazýván Hercynským lesem.
Pohraničním hvozdem procházela, nepochybně již od pravěku, stará cesta vedoucí z
polabské nížiny přes východočeskou sídlištní oblast Brankou u Náchoda do kladské kotliny
a odtud dále až k pobřeží Baltického moře k vyhledávaným nalezištím jantaru. Z okolí Svaté
hory v blízkosti Adršpachu pochází ojedinělý nález klenuté mísy a několika zlomků
keramiky z mladší doby laténské. Před vznikem přemyslovského státu bylo celé území
východních Čech pod svrchovaností Slavníkovců. V listině Jindřicha IV. je území ještě v
roce 1086 označeno jako území druhých Charvátů. Proces konsolidace a upevňování
přemyslovské svrchovanosti byl narušen vpádem Boleslava Chrabrého do Čech v roce
1003. Pokud krajinu pokrýval rozsáhlý hvozd, který se teprve od 13. století kolonizoval,
nebyly zajímavé skalní útvary ani patrny. Hraniční hvozd je pojem z časů počátků
kolonizace a vytvářel přirozenou ochranu české zemi. První historické zprávy týkající se
pískovcových skalních útvarů se zmiňují o Broumovských stěnách. Na toto skalní pásmo,
oddělující Policko od broumovské pánve, narazil člověk již v pravěku. Výstižný název
Stěny je poprvé doložen roku 1213 a 1229 v břevnovských klášterních listinách. V tom čase
se kolonizace dotkla také skupiny Adršpašsko-teplických skal souběžně ze dvou směrů. Z
Východní strany podél toku řeky Metuje a ze strany západní podél toku Dřevíče (Olšovky).
Východiskem zde byl patrně Stárkov. Koncem 13. století vznikly na Metuji Teplice a v
oblasti skal dva hrady Střmen a Adršpach, později hrad třetí Skály, které byly pevnými
obrannými body v divoké krajině.

Nebezpečné psí delikatesy:
Pro milovníky pejsků - dávejte dobrý pozor na to,do čeho váš pes strká čenich.

Nikotin - popelník nikdy nemá být v blízkosti vašeho psa. Pije-li pes z louže, ve které plave
nedopalek cigarety, hrozí selhání oběhu.
Čokoláda - čím menší rasa, tím rychleji působí obsažený theobromin. Malé tělíčko ho
nemůže odbourat, dochází ke křečím a úkazům ochrnutí.
Avokádo - jestliže se dostane psovi mezi zuby, hrozí poškození srdečního svalu,
dechová nedostatečnost.

Kulturní stránka
V měsíci únoru oslaví kulaté narozeniny

Iva Zelená
Vše nejlepší do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přeje OÚ, SPOZ a ČSŽ

V únoru nás navždy opustil náš dlouholetý občan
Jaromír Horák
Čest jeho památce

Pozvánka na

Ping pong
O pohár starostky obce Hynčic
koná se 2.3. 2013 od 10:00h
na sále Kulturního domu
v Hynčicích.
Máme únor a podíváme se na účinky cibule:
Allicin snižuje riziko arteriosklerózy a trombózy a posiluje imunitní systém. Éterické oleje
brzdí zánětlivé procesy a uvolňuje hlen. Cibule obsahuje sloučeniny,které snižují riziko
vzniku nádorových onemocnění a mají protizánětlivé účinky. Obsahuje hodně zinku
potřebného na stavbu kostí, vitamíny B,C,A i E.
Doporučuje se jíst syrová a ve velkém množství. Pozor, ale po rozkrájení se po 24 hodinách
stává toxickou.
Proti chřipce je nejlepší nasekaná a uvařená s medem na sirup.
Na opar přikládáme plátek syrové cibule.
Příště něco o česneku
Redakční rada Zpravodaje: J. Kudelová, P. Křížová, H. Michálková. Své připomínky ke zpravodaji, náměty
a příspěvky předejte členům redakční rady nebo zasílejte na adresu obec.hyncice@worldonline.cz.

