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Zavírání studánky
1. října jsme se v počtu 28 dětí a dospělých vydali indianskou stezkou zavřít studánku
k zimnímu spánku. Po cestě nás doprovázeli
Pokahontas a Sojčí pírko, dcery Velkého
medvěda, náčelníka kmene Irokézů. Vyzkoušeli
jsme si rybolov, střílení z luku a hod oštěpem, tři
věci kterými si indiáni zaopatřovali potravu. Při
střílení lukem a hodu oštěpem nám byli
nápomocni další členové kmene Irokézů, a to
Lstivý lišák a Pádící kůň. Plížili jsme se také
nebezpečným územím kmene Aravahů, který
vede náčelník Sedící býk a jeho špehové čekali na
každou naši chybičku, aby nás připravili o skalp.
(Jen tak mimochodem, víte co je to skalp? Jestli
ne, dozvíte se to na konci mého článku.) Po cestě
jsme došli až na břeh rozvodněné řeky Rapahami,
kde nám pomohl vnuk náčelníka kmene, Orlí
oko. Postavil nám lávku pomocí dvou klád, přes
ně jsme přešli suchou nohou na druhý břeh. Na
konci putování jsme nejprve připili studánce na
dobré sny a zamkli ji, aby mohla v zimě v klidu
spát, poté jsme opekli buřty. Po
svačince jsme se rozutekli po lese
hledat poklad, který nám schovali
indiánští přátelé. Celou cestu jsme
sbírali body za každý splněný úkol a u
studánky jsme ho s indiánkou jménem
Rybana vyměnili za něco sladkého na
zub. Na památku dnešního
dobrodružství nám žena náčelníka
Velkého medvěda, Večerní vánek,
vyrobila indiánské čelenky.
Odpověď na mou otázku: Skalp je
odříznutá kůže s vlasy z hlavy
indiánských nepřátel.

Ze zasedání zastupitelstva:
–
–
–

zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.6 ke dni 31.8.2011
zastupitelstvo vzalo na vědomí svoz velkoobjemového odpadu
starostka obce informovala zastupitelé o řešení pohledávek

Co se může hodit:

Svoz odpadů: 7.10., 21.10., 4.11.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
ZS VEBA Olivětín 66,
Broumov
ZS VEBA Olivětín 66,
08. - 09. 10. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
Broumov
15. - 16. 10. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
22. - 23. 10. MUDr. Rožnovský
ZS Police nad Metují
28. 10.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
29. 10.
MUDr. Josef Práza
ZS Machov
30. 10.
MUDr. Jaroslava Neoralová Horní 109, Teplice nad Metují
05. - 06. 11. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
01. - 02. 10.

Bc. J. N. Ogriščenko dentista

491 502 425
491 502 525
491 541 654 602 333 427
491 541 654 608 035 261
603 479 084
491 547 139
491 581 394 602 333 460
491 543 398

Svoz velkoobjemového odpadu
Dne 18. 10. 2011 v 16:00 – 16:30 hodin na parkovišti u Broumovských strojíren
1) Svoz velkoobjemového odpadu : Staré matrace, starý nábytek, koberce, atd.,železo,

papír pečlivě svázaný.Pneumatiky z osobních vozidel, mohou být i s disky.
2) Svoz nebezpečného odpadu: Motorové, převodové a mazací oleje, barvy ředidla,
lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky (vše v uzavřených nádobách), léky,
baterie(suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory,
monitory, lednice a ostaní elektrozařízení (PC, mikrovlné trouby, rádia, vysavače,
žehličky atd.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohosvozu nepatří.
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
-Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu směsného komunálního
odpadu za rok 2011.

Den pro ženy v Hronově
Život každého člověka má svůj smysl a někteří ho věnují dobrovolnictví. Proto se dne 24. září
2011 ženy sešly v Hotelové škole v Hronově na celodenním semináři. Téma semináře bylo
,,ŽENY A DOBROVOLNICTVÍ”. Program zahajíla Věra Hermonová, předsedkyně ZO ČSŽ
Hynčice. Velice poutavou přednášku měla Bc. Milena Kalousková. Vyprávěla nám o své práci,
humanitární pomoci a dobrovolnických projektech v Keňi, Zanzibaru a Tanzanii. Další
zajímavou přednásšku měl bylinkář a fytoterapeut Pavel Váňa. Na závěr semináře PhDr.
Vladimír Bernášek, redaktor Českého rozhlasu Praha, vyprávěl o rozhovorech s celebritami,
které jsou vysílány v pořadu ,, Když je na co vzpomínat”. Ženám se seminář líbil a již se těší na
příští v roce 2012. Poděkování především patří Evě Flouskové, předsedkyni ORŽ Náchod,
která má veliký podíl na těchto seminářích.

Náchod
V Náchodě byl Český svaz žen ustanoven ONV v roce 1967. ZO ČSŽ 1 - Náchod – byla založena v
roce 1971-2. Je jednou z nejstarších organizací, nejen dobou své existence, ale i věkem svých členek.
Po revoluci v roce 1990 zůstala jako jediná z 9 organizací ve městě Náchod. Začínala ve své oblasti s
počtem členek 28, pak se rozrostla na 128 a v současné době, odstěhování, vyššímu věku, úmrtí,
nemocem, umístění v DD a penzionech pro seniory, je jich pouze 38. Převážně 70 až 96 let. Vždy jsme
patřily mezi nejlepší organizace.
Já sama jsem byla Českým svazem žen v roce 1970 navržena na poslankyni Měst NV v Náchodě.
Tuto funkci jsem vykonávala 16 let a dále jsem pak pracovala jako členka a tajemnice v KOVP až do
roku 1990.
Více jak polovinu svého života, 19.3.2011 mi bylo 80 let, se věnuji ČSŽ a ZO ČSŽ1 Náchod od
jejího založení, kdy jsem byla zvolena jají přesedkyní až do dneška.
Od roku 1990 jsem se snažila reagovat na různé pomluvy a pomáhala překlenout období nepřízně
naší společnosti, díky neinformovanosti o činnosti ČSŽ. Psala jsem dopisy na obranu do různých
novin, časopisů, ministrům, předsedům vlády i panu prezidentovi Havlovi. Všichni na mě reagovali
mimo pana prezidenta. Většinou kladně. Zúčastnila jsem se několika sjezdů ČSŽ. V roce 1990 jsem
byla s velkým úspěchem mluvčí celeho východočeského kraje.
Po náhlém úmrtí tajemnice OV ČSŽ v Náchodě pí B. Markové v roce 1994 jsem ji delší dobu
zastupovala, až do nastoupení nové pí Vl. Huškové.
Spolupracovala jsem i s ústředním výborem Slovenska a se ZO ČSŽ v České republice. S některými
spolupracuji doposud. Spolupracuji se všemi ZO v našem regionu. V minulosti jsem byla i členkou
Měst. výb. ČSŽ v Náchodě.
Většina členek tvoří naši organizaci od samého počátku založení. Jsme stále dobrá parta, scházíme
se pravidelně a nezapomínáme na kulatá výročí narození členek (viz básnička) od jedné naší členky
M.K. Proto jím za vše děkuji, že tak dlouho vytrvaly, i když to není vždy lehké. Díky patří naší
nejstarší člence pí M. Adamíkové, která je příkladem všem ženám (viz poděkování).
Chtěla bych poděkovat všem předsedkyním ZO ČSŽ v našem regionu za dosavadní příkladnou,
dlouhodobou spolupráci. Pí R. Dostálové a V. Jarkovské z Jaroměře, V. Hermonové z Hynčic a
zároveň ji popřát ku zvolení starostky obce v posledních volbách,, M. Ryšavé z Pěkova, R. Špetlové z
Bohuslavic, D. Zýmandlové ze Zvoleně-Rtyně. Dále děkuji předsedkyni A. Hejnové z Broumova, která
dovedla svoji početnou organizaci až na samý vrchol a velmi dobře spolupracovala s ženami z Polska a
Německa. Bohužel své pomyslné žezlo nyní předala nové předsedkyni Evě Novotné. Sama zůstává jen
místopředsedkyní. Doufejme, že v započaté tradici budou i nadále dobře pokračovat.
Poděkování za dobrou spolupráci se ZO si zaslouží i předsedkyně ORŽ Eva Flousková, která je i
př. Krajské radě žen a v současné době i členkou revizní komese
Krajské organizace seniorů a Valerii Lukášové vedoucí oblasti a nově
zvolená místopředsedkyně KOS. Obě dvě Českým svazem žen žijí a
plně se mu věnují. Věříme, že tomu tak bude i nadále a budou pro nás
připravovat tak pěkné akce jako doposud, které nás nejen poučí, ale i
pobaví.
Nesmím zapomenout poděkovat dřívějším předsedkyním ÚV ČSŽ
Haně Lagové a PhDr Zdeně Hajné a jejímu kolektivu na ÚV ČSŽ, které
se mnou nikdy nejednaly coby nadřízené, ale vždy vzniklé problémy
pomáhaly velmi vstřícně řešit.
Celému Českému svazu žen přeji překlenout současnou finanční
situaci i jené problémy a znovu navrátit jeho dobré jméno, jakého
používal v minulosti, aby dosavadní práce nás všech nepřišla nazmar.
Také je třeba více zviditelnit jeho činnost, jak tomu bylo dříve. Vždyť
členky stojí za to, i když nás je jen kolem 20 tisíc.
Miloslava Hůlková
Předsedkyně ZO a členka ORŽ
Náchod

Kulturní stránka
V měsíci říjnu slaví kulatiny

HermonovDanuš
á ka ŠkodovKlára
á
Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí dobré pohody přeje OÚ, SPOZ, ČSŽ
Pranostiky na říjen:
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen – studený leden.
04.10. Svatý František zahání lidi do chýšek.
15.10. Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16.10. Sucho na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.

Pozvánka
ČSŽ Vás zve dne 15.října 2011 od 14:00 hodin v Hynčicích na
ODPOLEDNÍ POSEZENÍ. K poslechu a tanci hrají manželé
Páslerovi. Občerstvení zajištěno.
Můžete navštívit:
Sobota 8. 10. 14:00 DRAKIÁDA Soutěž v létání draků. Akce se uskuteční za příznivého počasí. U vodárny na
Spořilově. Pořádá: DDM Ulita Broumov. Startovné: 15,-Kč.
10. 10. – 31. 10. 8:00 – 16:00 VÝSTAVA „BROUMOV – MĚSTO STROMŮ 2010 - 2011“
Akce se uskuteční v rámci projektu „Broumov – město stromů 2010 – 2011“ Výstavní síň na Staré radnici
Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Středa 12. 10. 18:00 MORAVANKA MORAVSKÁ DECHOVÁ KAPELA. KD Střelnice. Pořádá: Město
Broumov. Vstupné: 160,-Kč.
Neděle 16. 10. 14:00 BROUMOVANKA Taneční odpoledne.KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
17. 9. – 30.10. JAROSLAV SOUMAR KRESBA–MALBA–GRAFIKA Výstava představuje průřez tvorby
Jaroslava Soumara, a to od roku 1996 až po současnost. Zachycuje okamžiky všedního života výtvarným
jazykem srozumitelným jak dětem tak dospělým, klasickými technikami i jejich kombinacemi s počítačovou
grafikou.Výstavní síň klášterní Zahrady*.
Sobota 22. 10. 15:00 BOJÍ SE TYGŘI? Divadlo Drak Hradec Králové Písničkové představení o strachu
a odvaze. Maminka pošle svého bojácného synka do sklepa pro okurky. Z jednoduchého úkolu se však stane
velké dobrodružství. Díky třem kamarádům se sklep promění v cirkusové šapitó a náš hrdina jeho hlavním
artistou. Nebezpečná cirkusová čísla, živý orchestr, veselé písničky a spousty legrace nakonec bojácného synka o
strach připraví. Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč.
Neděle 23. 10. 16:00 NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE Romantická komedie. V hlavních rolích Meryl Streep a
Alec Baldvin.Konferenční sál infocentra Broumov. Vstupné: zdarma.
Čtvrtek 27. 10. 15:00 DLABÁNÍ A VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ Dýně všech velikostí je možno zakoupit na místě.
Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s prodejnou E.D.A Broumov a ČSŽ Broumov.
Pátek 4. 11. STRAŠIDELNÁ ALEJKA Přijďte se bát do parku Alejka, vystraší Vás bludný mnich se svým
obrpsem, ježibaba, krvežíznivý upír a jiní. Spousta zábavy a úkolů nejen pro děti. Park Alejka 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

