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Zájezd do Dětěnic
Dne 22.102011 byl uskutečněn pro členky Svazu žen Hynčic zájezd do Dětěnic. Novinkou je,
že tentokrát se našeho zájezdu zůčastnili i muži.
Cesta autobusem ubíhala rychle a za dobré nálady jsme byli na místě před čtvrtou hodinou
odpolední. Následovala prohlídka zámku a já Vás trochu seznámím s výkladem zámecké paní.
„Zámek Dětěnice se nachází na jihovýchodním okraji Českého ráje. V Dětěnicích je zámecký
pivovar, kde se vaří pivo starou metodou. Samotný zámek se řadí mezi zámky pozdního
baroka. V zámeckých sbírkách se nachází ojedinělá sbírka zbraní maltézkých rytířů, včetně
památných hradních děl, které v roce 1522 bránily ostrov Rhodos před Turky.
Podle pověsti vznikly Dětěnice za vlády přemyslovského knížete Oldřicha v 1. pol. 11. století,
který lovil ve zdejších hlubokých lesích a našel zbloudilé a opuštěné děti. Dětí se ujal a nechal
postavit ves. Na jejich počest ji pojmenoval Dětěnice.
V roce 1927 koupil zámek ing. Emanuel Řehák, velký vlastenec, který dětěnické panství
přivedl opět k prosperitě, a dokonce část zámku za první republiky zpřístupnil veřejnosti. V
roce 1948 o zámek přišel a dožil s manželkou v jedno pokojovém bytě na Kladně.
Dále bylo na zámku zřízeno dívčí zahradnické centrum, později zvláštní internátní škola, lidově
zvanou „pasťák“.
V roce 1998 zámek zakoupili manželé Ondráčkovi a po rozsáhlé rekonstrukci zpřístupnili
zámek veřejnosti. Jejich rekonstrukce vnitřku se dochovala dodnes. Okolní krajina je tvořena
prstencem lesů a pahorků s mnoha
rybníky. Dominantní je hluboké
údolí zvané Doly. Dětěnice jsou
branou do Českého ráje mezi
Turnovem a Jičínem. Sportovní a
chovná stáj v Dětěnicích je členem
Holštýnského a Oldenburského
svazu chovatelů těchto plemen,
což je pro české chovatele velká
pocta. “ Prohlídka zámku byla
úžasná, ale nám pořdně vyhládlo a
tak jsme se přesunuli do
Středověké krčmy k pořádnému
občerstvení. K objednání „žrádla“
nám byl přinesen krčmářkou
„Žrádelník“ a už jsme baštili .
..Pokračování na straně 3.

Ze zasedání zastupitelstva
- rozpočtové opatření č. 7
- zajištění vyhrnování sněhu a posypového materiálu
- stav prací OÚ dle plánu
Příští zasedání 30. 11. 2011 od 18:00 hodin

Co se může hodit:
Svoz odpadů: 4. 11., 18. 11., 2. 12.,
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
05. - 06. 11. MUDr. Lukáš Neoral

ZS Police nad Metují

12. - 13. 11.
17. 11.
19. 20. 11.
26. - 27. 11.
02. - 04. 12.

ZS, Meziměstí
ZS, Police nad Metují
Poliklinika Broumov
Sadová 44, Broumov
Poliklinika Broumov

MUDr. Dana Kapitánová
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák
MUDr. Petr Houštěk

491 541 654
602 333 452
491 582 381
491 543 844
603 479 132
491 524 334
602 333 466

Členky ČSŽ připravují pro děti i dospělé

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

které se bude konat v sobotu 3. 12. 2011 od 14 h.
na sále kulturního domu v Hynčicích.

Dříve než přijdou čert s Mikulášem a andělem, budou pro děti
připraveny hry, soutěže a diskotéka. Vy můžete dětem předat
prostřednictvím Mikuláše své dárečky.
Občerstvení pro děti i dospělé bude zajištěno.

Cestování Náchodskem
Hronovsko patří Aloisu Jiráskovi a jeho kronice U nás. Narodil se v malém dřevěném
domku pod kostelem a v touze po pokroku a spravedlnosti učinil chudé lidi svého domova
nezapomentelnými literárními hrdiny.
Hronovský spolek divadelních ochotníků patří k nejstarším v Čechách. Z vděčnosti k slavnému
rodáku a z velké lásky k ochotnictví vznikla roku 1921 myšlenka postavit ve městě důstojný
divadelní stánek, živý památník Mistrovství – Jiráskovo divadlo. Při poklepu na základní
kámen 26. 8. 1928 pronesl Alois Jirásek památná slova : „ A dílo to budiž požehnáno!“
Zahajovacího představení Lucerny 28. 9. 1930 se však již nedočkal.
Stárkov byla osada založená poblíž tvrze v údolí říčky Olšovky a byla později povýšena
Hertvíkem Žehulickým z Nestájova na město. K důslednému osídlení Stárkova českým
obyvatelstvem došlo až po osvobození Československa Rudou armádou a po odsunu Němců.
Stárkovsko, vzdálené od hlavních komunikací, si uchovalo nedotčené přírodní krásy.
Stranou od hlavní silnice, vklíněno mezi kopce a lesy, ohraničeno státní hranicí a
Broumovskými stěnami, rozkládá se nevelké Machovsko. Bližší Bor a vzdálenější Hejšovina,

dvě mohutné kladské stolové hory, vévodí tomuto kraji a vytvářejí nezapomenutelnou hraniční
siluetu. Uprostřed skalního labyrintu tu sedí nad nedošitou stavební košilí krásná princezna
Jelena, proměněná v kámen za to, že odepřela stát se Krakonošovou ženou. Příroda Machovska
je po celý rok štědrá pro všechny, kteří touží po jejích krásách, hledají v ní poučení, sport a
pohyb.
Hřeben Broumovských stěn, táhnoucí se od Božanovskéo Špičáku k Špičáku Honskému měří
zhruba 12km. Nejnavštěvovanějším místem Broumovských stěn je Hvězda s turistickou
restaurací a hvězdicovitou kaplí, postavenou roku 1733 Kiliánem Ingnácem Dienzenhoferem. I
když vede až k restauraci silnice, přivádějí sem pěší turistické tři větve okružní dálkové cesty
krajem Aloise Jiráska. Nejkratší z nich vede z Police nad Metují kolem lesnatého Klůčku,
prochází Hlavňovem a Kovářskou roklí.Druhá Machovská větev je delší, vychází z Machova
od Řeřišského stoupá k Machovskému kříži a Slavnému, kde se obě cesty spojují. Třetí větev
vede údolím Hlavňovského potoka a Jiráskových Skal.

Zájezd do Dětěnic …. pokračování ze strany 1
Nabídka byla bohatá, např.:
900g talíř loupežnického rytíře
nabízel uzené maso, vepřové
maso, krůtí, drůbeží špízy,
jehněčí, bramboru, kukuřici,
grilovanou hrušku, povidlovou
a česnekovou omáčku,
bochánek chleba nebo : 900g
žebra ze svině máčená v medu.
A spoustu dalších dobrot
připravovaných na ohni v
černé kuchyni.
Po jídle byl program, kde jsme
byli vtaženi do děje ve
středověké krčmě řím, že
žebrák žadonil o kosti, viděli
jsme bitku pobudů, šermířské
klání, fakírské
vystoupení s ohněm a
hadem, trestání
čarodejnice. Všechno
dění bylo umocněno
živou hudbou.
Návrat zpět domů
probíhal v klidu, každý
potichu ještě prožíval
dění v krčmě.

Kulturní stránka
V měsíci listopadu slaví kulaté narozeniny
Klusoň Daniel ml.

Stryja Tomáš

Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí dobré pohody přeje OÚ,
SPOZ, ČSŽ
Pranostiky na listopad
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá, nebo padá mlha.
11.11. Na svatého Martina kouřívá se z komína.
11.11. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
25.11. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
30.11. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní
30.11. Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.

Můžete navštívit:
Úterý 8. 11. 19:00 40. VÝROČÍ PĚVECKÉHO SBORU STĚNAVAN Pěvecký sbor
Stěnavan byl založen na podzim roku 1971. To nejlepší z širokého repertoáru Stěnavanu –česká i
světová klasika, české lidové písně, operety, operetky, Hašlerky, afroamerická hudba. Městské divadlo
Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s pěveckým sborem Stěnavan. Vstupné: 40,- Kč.
Neděle 13. 11. 14:00 BROUMOVANKA Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů
Broumov.
Úterý 15. 11. 19:00 RICHARD kouzelník a komik NEDVĚD Účastník soutěže Česko
Slovensko má talent. Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 160,-Kč.
Středa 23. 11. 19:00 SBOROVNA Divadlo Pavla Trávníčka, Praha. Pedagogická komedie. Hrají:
Uršula Kluková, Pavel Trávníček, Kateřina Kornová a další.Městské divadlo Broumov. Vstupné: 180,Kč.
Čtvrtek 24. 11. 18:00 60. VÝROČÍ ZUŠ BROUMOV Na slavnostním koncertu vystoupí solisté a
soubory ZUŠ Broumov, partneři z polského kulturního centra MOK Nowa Ruda. Konferenční sál
infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se ZUŠ Broumov. Vstupné: Zdarma.
Neděle 27. 11. 1. ADVENTNÍ NEDĚLE • 16:30 POHÁDKOVÝ BETLÉM Pohádka
s vánočními koledami. Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: Zdarma.
• 17:30 ROZSVÍCENÍ STROMEČKU Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov.
• 18:00 JAZZ GENERATION Adventní koncert Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město
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

