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Diamantová svatba
Diamantová svatba se
konala na OÚ Hynčice
dne
27.12.
2011
manželů
Olgy
a
Arnošta Wáhlových.
Mnaželé Wáhlovi byli
překvapeni, když před
jejich
dům
přijel
koňský povoz, který je
povozil po Hynčicích a
odvezl na OÚ. Byli
velice
spokojeni
a
děkuji organizátorům za
pěkně provedený obřad
na obci a zároveň
děkují místnímu
hostinskému
panu Faturovi,
který se staral o
hosty a zároveň
děkjí
muzikantům,
kteří k tomu
všemu hráli celé
odpoledne.
Do
dalších
společných let
hodně
zdraví
přeje OÚ, SPOZ
a ČSŽ Hynčice.

Ze zasedání zastupitelstva
zastupitelstvo schválilo
- rozpočtové opatření
–
rozpočtové provizorium na měsíc leden a únor 2012
–
podepsání darovací smlouvy z DSO na OÚ Hynčice
–
podepsání dohody o zajištění služby (úklid vlakového nádraží)
Příští zasedání OÚ Hynčice se koná 25. 1. 2012 v 18. hodin v zasedací síni OÚ Hynčice.

Upozorňujeme občany, aby zaplatili známky na
popelnice 200kč na osobu a chalupáři 500kč za
chalupu do konce února
Co se může hodit:
Svoz odpadů: 13. 1 ., 27. 1., 10. 2.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
31. 12. – 01. Bc. J. N. Ogriščenko 01.
dentista
07. - 08. 01 MUDr. Libor Kapitán
Bc. J. N. Ogriščenko 14. – 15. 01
dentista
MUDr. Vjačeslav
21. – 22. 01
Ogriščenko
MUDr. Lukáš Neoral
28. – 29. 01.
ml.
MUDr. Ladislav
04. – 05. 02.
Růžička
11. – 12. 02. MUDr. Daniel Blažek

ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
ZS Meziměstí
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov

491 502 425
491 582 381
491 502 425
491 502 525

ZS Police nad Metují

491 541 654
602 333 427

Poliklinika Broumov

603 479 084

ZS, Police nad Metují

491 543 844

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
V Hynčicích dne 30.leden 2012
- od rybárny po obchod v době 7:30 – 10:00 h.
- od obchodu k Jetřichovu v době 10:15 – 12:30h.

Obec Hynčice
Leží v západní části Broumovského výběžku, při řece Stěnavě, železniční trati a silnici z
Meziměstí do Broumova. V celé své historii byla vždy nejmenší obcí Broumovska.
Vznik obce je zaznamenán 31. srpna 1255, kdy opat břevnovsko-broumovského kláštera
Martin předal německému vůdci kolonistů Frichelovi k usídlení jeho družiny a k
hospodaření lesní pozemky při řece Stěnavě v rozloze zhruba dnešních 140 ha.
Obyvatelé Hynčic se živili zemědělstvím, dřevorubectvím a rybolovem. Postupně se
obec rozrůstala : urbář z roku 1406 uvádí, že v té době obdělávali zemědělci v Hynčicích
více než 100 ha , a berní kniha z roku 1674 uvádí v obci 10 sedláků, 10 chalupníků a 25
stavení.
V roce 1680 se poddaní z Hynčic zůčastnili povstání proti broumovské klášterní
vrchnosti a po potlačení povstání bylo 8 nevolníků z Hynčic na broumovském náměstí
popraveno. V letech 1741 – 1763 Broumovsko částečně zasáhla prusko-slezská válka.
Dodnes se místu nad Hynčicemi říká Laudonovi valy a o bývalé kapličce se vypráví, že
byla pozorovatelnou generála Laudona.
Již v roce 1860, v počátcích rozvoje textilního průmyslu na Broumovasku, založili v
Hynčicích bratři Heinzelové přádelnu lnu. Záhy byla výroba rozšířena o zpracování
bavlny a nakonci 19.století také i o tkalcovnu a úpavnu tkanin. Další oživení obce
nastalo s výstavbou důležitých dopravních cest : železnice Choceň - Broumov a
zpevněné silnice z Meziměstí do Broumova. Z pracovními příležitostmi přicházeli
obyvatelé a obživu našli řemeslníci a živnostníci. Na přelomu 19. - 20. století vyvolal
příliv nových obyvatel novou výstavbu bytů. Zlepšení životní úrovně elektrifikace roku
1913 a vybudování vodovodu v r.1927. Přes útrapy 1.světové války byly Hynčice
prosperující průmyslovou obcí. V roce 1939 měli 602 obyvatel.
Od roku 1939 byly Hynčice součástí československého území připojeného k německu a
2.světové válce byly stejně jako celé pohraničí osídleny novým českým obyvatelstvem.
Textilní výroba v bývalé Heinzelově továrně byla ukončena roku 1957 a od roku 1958
byla zavedena strojírenská výroba v oboru foto-kino. Ve strojírenské výrobě pokračuje
akciová společnost Broumovské strojírny.
60.letech minulého století byla obec Hynčice připojena k sousední větší obci
Ruprechtice a později obě k střediskové obci Meziměstí. Z rozhodnutí svých obyvatel
se Hynčice znovu staly samostatnou obcí v roce 1992. Za poměrně krátkou dobu se
událo mnoho změn k lepšímu : do obce byl zavaden zemní plyn, vybudován nový
rozvod telefonní sítě, opravena veřejná prostranství a místní komunikace, vybudovány
chodníky, po povodních upraveno řečiště Stěnavy a opraveny všechny bytové domy i
bývalá vila továrníků Heinzelů.
Hynčice jsou oblíbeným rekreačním místem a díky dopravnímu spojení i nejvohodnější
východiskem pro pěší i cyklistycké výlety do hlubokých lesů blízkých Javořích hor.
Dobře značené stezky vedou až k rozhledně na Ruprechtickém Špičáku (880m n. m.),
která nabízí překrásné výhledy na Broumovsko, Krkonoše a polské pohraničí.
Letos naše obec slaví 20.výročí osamostatnění od Meziměstí.

Kulturní stránka
Pranostika na leden:

Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále o krok dále.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

ČSŽ připravuje na měsíc únor „Dětský maškarní
karneval“ Datum konání bude upřesněn na
plakátech.
Můžete navštívit:
20. 1. 19:00h. JOSEF CARDA A DANA MORÁVKOVÁ Úsměvné vyprávění a povídání
dvou známých herců. Městské divadlo Broumov. Pořádá: Města Broumov. Vstupné:
150,-Kč.
26. 1. 14:00h. „MILOŠ DVOŘÁČEK S KOLEMJDOUCÍM SPACÁKEM“ Performace:
bicí nástroje, živá malba, trumpeta – host Štěpán Přibyl. Konferenční sál
infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s gymnáziem Broumov
a Nadačním fondem gymnázia Broumov. Vstupné: zdarma.
28. 1. 20:00h. PLES MĚSTA K poslechu a tanci hraje hudební skupina GENY. Bohatá
tombola. Zajímavým zpestřením bude doprovodný program. KD Střelnice. Pořádá:
Město Broumov. Vstupné: 80,-Kč.
1. 2. - 29. 2. 8:00 – 16:00h. NÁŠ PESTRÝ SVĚT Aneb učíme se, prožíváme a tvoříme.
Výstava mapuje aktivity Masarykovy ZŠ v Broumově za období posledních pěti let a
zahrnuje informace o všech projektech, které realizovala, dětské výtvarné práce
a výrobky. Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: Masarykova ZŠ Broumov.
Vstupné: zdarma.
4. 2. 19:00h. HROBKA S VYHLÍDKOU Komediální horor s detektivní zápletkou v
nastudování Divadla Broumov. Hrají: Petr Hofman, Petr Hlavatý, Michaela Šišková,
Denisa Koudelková, Zuzana Rainová, Klára Vašáková, Eva Žemličková, Jan Holek,
Antonín Kohl/ Antonín Zelený, Bára Hrdá. Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město
Broumov. Vstupné: 60,-Kč.
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

