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Mikulášské
odpoledne
Dne 3. 12. pořádalo ČSŽ v Hynčicích
mikulášské odpoledne, které započalo
v 14:00h tradiční mašinkou paní
Stryjové. Dále byla připravena pro
děti hudba k tanci i k poslechu a hry
za které obdržely drobnou pozornost.
Před 16:00h. než začalo vyvolávání
Mikuláše, dostaly děti občerstvení.
Namísto toho vyběhli dva čerti, aby
zjistili, které dítko zlobilo. Děti se
rozprchly do všech možných koutů,
některé pláčem spytovaly své
svědomí. Nakonec se Mikuláše
dočkaly. Ten jim pak nadělil bohatou
nadílku a svolal čerty zpět do pekla.

Český svaz žen a OÚ Hynčice přejí všem občanům krásné a pohodové
vánoce a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ze zasedání zastupitelstva
-

zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8

–
–
–

příprava akcí na rok 2012 do rozpočtu
vyhlášení inventarizace
seznámení s Geoparkem

OÚ Hynčice žádá nájemníky obecních bytů, aby
uhradili nájem do 21. prosince 2011.
Co se může hodit:
Svoz odpadů: 16. 12., 30. 12.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
10. - 11.12.
MUDr. Lukáš Neoral ZS Police nad Metují
491 541 654, 602 333 452
17. - 18. 12.
MUDr. Jaromír Kopecký17. listopadu 387, Police nad Metují
602 304 594
24. 12.
MUDr. Daniel Blažek ZS, Police nad Metují
491 543 844
25. 12.
MUDr. Libor Kapitán ZS Meziměstí
491 582 381
26. 12.
MUDr. J. Neoralová Horní 109, Teplice Metují
491 581 394, 602 333 460
31.12. - 01.01. Bc. J. N. Ogriščenko – dentista ZS VEBA Olivětín 66, Broumov 491 502 425

Chtěli bychom poděkovat za sponzorský dar Broumovským
strojírnám, který jsme využily pro veřejnost – jako je třeba
Odpolední posezení.

Pranostiky na prosinec
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
4. 12. Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
13. 12. Lucie noci upije (a dne nepřidá).
23. 12. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. 12. Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích
dvanácti měsíců.
25. 12. Zelené vánoce - bílé Velikonoce.

Požáry v Hynčicích

Již po druhé u nás letos hořelo. Poprvé to bylo 20. září nad ránem , kdy 5 hasičských jednotek

likvidovalo požár autodílny a truhlářské dílny. Na místo vyjeli profesionální hasiči z
Broumova, dále byly povolány
jednotky dobrovolných hasičů z
Broumova, Meziměstí, podniku
Veba 01 Broumov Olivětín a
Hynčic. Než se hasičům
podařilo ohnivý živel zkrotit,
napáchal na stodole výrazné
škody.
V noci z 29.11. na 30.11. byl
hlášen druhý požár. Na místo
vyjeli profesionální hasiči z
Broumova, dobrovolní hasiči z
Hynčic, Broumova a Meziměstí.
Hořel bývalý kravín na proti
domu č. 5 (vila) , v kterém bylo uložené seno, sláma a další materiál. Při požárech nebyl nikdo
zraněn.

Vánoční přání

Nastal čas vánoční. Všichni příbuzní a známí si posílají přáníčka a přejí si vše nejlepší, přejí si
lásku, zdraví, štěstí.
Děti jsou od rána nedočkavé a těší se, co jim ten Ježíšek letos přinese. Dospělí trochu zmatkují
a snaží se ještě vše dohnat. Kapr je ve vaně, dárky zabalené, rodina pohromadě.
Všichni hledí k nebi a doufají, že alespoň ty letošní Vánoce budou opravdu bílé. Domov je
provoněný vanilkou a skořicí, vše je nazdobené a přichystané na ten nejkrásnější svátek v roce.
Všude je najednou spousta lásky, radosti, citů a štědrosti. Kéž by se tak lidé k sobě chovali
celý rok, a ne jen o Vánocích.
Nastává večer, rodina se schází u štědrovečerního stolu a všichni jsou spokojení. Mají za
sebou vánoční shon, nákupy a úklid, a teď už se jen těší na tu pohodu.
Každý sleduje oči těch nejmenších a srdce jim buší štěstím. Štěstím, protože dětská radost je
to nejkrásnější.
Přitom si nikdo neuvědomuje, že ten největší dar mají skoro všichni doma. Mají zdraví a
lásku. Každý z nás, který má tyto dva dárky, má nejvíc na světě.
Proto přeji plný oceán zdraví, protože je vzácné, a taky přeji moře lásky, protože té je na světě
málo.
Kouzelné vánoce Vám přeje za Svaz žen a Obecní úřad Hynčice Helena Michálková

Typ na vánoční cukroví

Skládané hvězdičky
350g hladké mouky, 120g práškového cukru, 100g loupaných mletých mandlí, citrónová kůra,
4 žloutky, 250g másla, malinová zavařenina, kandované ovoce.
Z hladké mouky, práškového cukru, loupaných mandlí, citrónové kůry, žloutků a másla
vypracujte křehké těsto a nechejte hodinu v chladu. Odpočinuté těsto rozválejte, vykrájejte z
něj hvězdičky tří různých velikostí a na suchém plechu je upečte. Vychladlé hvězdičky spojte
malinovou zavařeninou a nahoře ozdobte kouskem kandovaného ovoce.
Dvoubarevné tyčinky
1 Salko, 100g mletého cukru, 1 vanilkový cukr, 250g kokosu, čokoláda na vaření.
Salko, mletý cukr a vanilkový cukr rozmíchejte a přidejte 250g kokosu. Z hmoty tvarujte
tyčinky. Jeden konec vždy namočte do rozpuštěné čokolády.

Kulturní stránka
V měsíci prosinci oslaví své kulaté narozeniny
Sedláček Petr

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

Diamantovou svatbu 60. let oslaví
Arnošt a Olga Wáhlovi
Na další společné cestě životem „Dvěma srdcím, jedno štěstí“ přeje OÚ, SPOZ a ČSŽ

Pozvánka na:
15.12.2011 Vánoční koncert Evy Pilarové JIRÁSKOVO DIVADLO, HRONOV. Jméno
české zpěvačky Evy Pilarové nepotřebuje zvláště představovat. Písně krásné blondýnky se
skvělým třioktávovým rozsahem a operní přípravou nás těší už přes padesát let a řada z nich
zazní i v hronovském Jiráskově divadle. Mimo to ale trojnásobná česká zlatá slavice jistě
navodí i adventní atmosféru svým vánočním repertoárem. Předprodej vstupenek je na
internetové stránce www.nachodskyswing.cz a nebo telefonicky : IC Broumov 491 524 168 .
Vstupné : od 290,- Kč

Můžete navštívit:

11. 12. - 3. ADVENTNÍ NEDĚLE Vánoční trhy na náměstí. 15:00h. Adventní hudba v
proměnách staletí Kostel sv. Ducha. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma.
17. 12. - 15:00h. ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Divadlo Krapet, Praha
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč.
18. 12. - 4. ADVENTNÍ NEDĚLE 10:00 – 15:00h. trhy v klášteře. Adventní trh, na
kterém si budete moci dokoupit vánoční dárky, ochutnat staročeské speciality a
prohlédnout si unikátní betlém z depozitáře klášteře. V průběhu trhů vystoupí
žáci Masarykovy ZŠ.
18:00h. Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby Polyfonní sdružení. Pro Vánoce v
roce 2011 je připraven tentokrát zcela poprvé nejpopulárnější „kus“ našich svátků
Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Klášterní kostel v Broumově. Pořádá:
Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 60,-Kč.
21. 12. - 18:00h. STĚNAVAN Vánoční koncert konaný v rámci projekt „Tak jako Pat a
Mat“. Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: zdarma.
22. 12. - 18:00h. MEZINÁRODNÍ GALAVEČER BOXU Účast boxerů z Broumova,
Walbrzychu, Olesznice, Trutnova, Hradce Králové, Pardubic a Kralup nad
Vltavou. V rámci doprovodného programu vystoupí MC Peca a hradecký oddíl
Nozomi dojo s ukázkou Kendó a Iaidó. Konferenční sál infocentra Broumov.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Boxing clubem Broumov. Vstupné:
zdarma
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

