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Malé letní
dovádění 2011
Po loňské vydařené
“olympiádě” se letos v sobotu
30. července na hřišti TJ
Sokol v Božanově uskutečnil
2. ročník Malého letního
dovádění, uspořádaný
Dobrovolným svazkem obcí
Broumovsko.Na tomto skoro
„olympijském“ klání se sešlo
14 družstev. - z Broumova,
Hejtmánkovic, Heřmánkovic,
Hynčic, Jetřichova, Křinic, Martínkovic, Meziměstí, Otovic, Šonova, Teplic n. Met.,
Vernéřovic a domácí z Božanova.
Malé letní dovádění navštívila i poslankyně Parlamentu ČR – paní Mgr. Zdeňka Horníková,
která se zúčastnila této akce i loňském roce v Hejtmánkovicích. Letos zde vydržela až do
konce a předávala spolu s pořadateli ceny a diplomy zúčastněným družstvům.
Družstva soutěžlila v těchto disciplínách- chůze na chůdách, zatloukání hřebíků, štafeta,
loupání brambor, soutěž s vajíčky, běh s nosítky, skok přes lano a slalom na žebřiňáku.
Po úporném zápolení ve všech disciplínách zvítězilo družstvo z Vernéřovic. Vernéřovice
budou tedy příštím pořadatelem
3. ročníku Malého letního
dovádění.
Poděkování za uspořádání akce
patří především obci Božanov,
Dobrovolnému svazku obcí
Broumovsko, ale také všem,
kteří na toto zápolení přijeli a
bojovali až do konce.

Ze zasedání zastupitelstva:
–
–
–
–
–

zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.4 ke dni 30. 6. 2011
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.5 ke dni 31. 7. 2011
schválení daru od Královehradeckého kraje
zpráva finanční komise
přidělení bytu v domě č. 74

Co se může hodit:
Svoz odpadů: 9. 9., 23. 9., 7. 10.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
03. - 04. 09.
10. - 11. 09.
17. - 18. 09.
24. -25. 09.
28. 09.

MUDr. Miloš Pastelák
MUDr. Rožnovský
MUDr. Lukáš Neoral ml.
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Libor Kapitán
Bc. J. N. Ogriščenko 01. - 02. 10.
dentista

Sadová 44, Broumov
ZS Police nad Metují
ZS Police nad Metují
ZS, Police nad Metují
ZS Meziměstí
ZS VEBA Olivětín 66,
Broumov
ZS VEBA Olivětín 66,
08. - 09. 10. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
Broumov

491 524 334
491 541 654 608 035 261
491 541 654 602 333 427
491 543 844
491 582 381
491 502 425
491 502 525

Prodám stavební pozemek za RYBÁRNOU o rozloze 3 000 m²
Pan Vítek, telefoní číslo : 739 068 623
Okolo Broumova 2011
V sobotu 20. srpna 2011 pořádal Cykloteam Z-TRADE Broumov cyklistický závod v
půlmaratonu horských kol pod názvem OKOLO BROUMOVA. Jeho trať se vine po úbočích
Broumovských stěn i Javořích hor, vede po hřebenu Ráje i loukami a polními cestami.
Slunečné počasí přilákalo na start na Šolcovně v Hejtmankovicích 150 závodníků v 5
kategoriích jednotlivců a 16 tříčlenných štafet, rozdělených nerovnoměrně též do 5
kategorií.Trasa pro jednotlivce byla 60,5 km, pro štafety byly délky úseků 22,5 km, 15km a
22,5 km.
Díky nádhernému slunečnému počasí trasa poskytovala bezpočet nádherných výhledů a
umístění druhé občerstvovací stanice na Janovičkách byla dobrá volba.Trasa byla poznamenána
páteční bouřkou, spojenou s vydatnými srážkami, takže kaluží a blátivých úseků bylo
nepočítaně, což se výrazně projevilo na oblečení závodníků i jejich kolech. Polní cesty a lesní
cesty oplývaljí volným štěrkem, takže následně nebyla nouze o defekty. Opravovalo se všude a
často, někteří statečně opravovali, někteří závod vzdali a srdcaři dojeli do cíle i po prázdném
kole.V prostoru cíle vládla pohodová atmosféra, kde se nabízelo nejen nealkoholické napoje ale
i pivo, guláš, prase na rožni nebo i zeleninový salát, klobása a koláče.Čas do vyhlášení
výsledků závodníci využívali i k mytí svých kol, která to opravdu potřebovala. Po vyhlášení
výsledků se ještě losovala tombola, poté se většina účastníků rozjela do svých domovů.

V sobotu 1.10. 2011 pořádá ČSŽ zavírání studánky sraz
v 10:00hodin na parkovišti. Děti v doprovodu rodičů. Pití
si vemte sebou .

Dne 7.8.2011 pořádala Agentura pro rozvoj Broumovska
v klášterní Zahradě v Broumově:
Farmářské trhy s doprovodným programem
Zúčastnila jsem se této akce a byla jsem nadšená. Program byl připraven pro každou generaci –
pro malé byly ve výběhu ovečky, stánky se sladkostmi, pro dospělé stánky s občerstvením a na
rožni se točilo selátko a pro starší generaci byly připraveny lavičky na odpočinek v doprovodu
muzikanta, který hrál na tahací harmoniku krásné písně.
Stánků bylo hodně – hned u vchodu se prodávala sadba květin – trvalek a okrasných trav, dále
řezané květiny a výrobky ze sušin, keramika, bižuterie, vyřezávané venkovní ozdoby ze dřeva
atd. Stánků s občerstvením bylo také dost, jídla a pítí na výběr.
Zaujaly mě výrobky z medu, různé druhy medu, medový burčák, medovina a sladkosti.
Ženy z nedaleké vesnice od Broumova napekly koláče a další výrobky, které se na jazyku jen
rozplývaly.Celou akci doprovázela dobrá nálada a pěkné počasí.
Co říkáte občané – zorganizujeme také pro Hynčice podzimní farmářské trhy?
Co možná nevíte o medu a včelách
Po desetitisíce let lidé používali med jako takřka jediné dostupné sladidlo. Svůj nejznámější
produkt včely vytvářejí z nektaru květů rostlin nebo z takzvané medovnice, což jsou sladké
šťávy vylučované některýmí druhy hmyzu (mšicemi). Sebraný nektar a medovnici včely
přetvářejí pomocí výměšků hltanových žláz a uskladňují je v plástech, kde se řídké šťávy mění
na hutný med – tedy zásoby potravy, které umožňují včelám přežít zimní období.
Věděli jste, že:
–
z návštěvy asi 5 milionů květů vznikne 1 kg medu?
–
denně včelstvo donese ve snůšce i víc jak než 8 kg sladiny, ale takových snůžkových dnu je
jen asi 10 do roka?
–
včely lákají žluté barvy, tmavé barvy je dráždí ?
–
letní dělnice se dožívají 6 týdnů, zimní včely žijí až 9 měsíců, včelí matka 3-5 let, ale
včelstvo ji po dvou letech mění?
Včelí produkty mají nesporný význam v prevenci předcházení léčení některých nemocí. Med
pomáhá při nachlazení, kašli, chrapotu, rýmě a krčních zánětech.

Pranostika na měsíc září:

H.Michálková

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Na svatého Štěpána krále, je už zima namále.
Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle .
Na Ludmily světice obouvej střevíce.
Přijde Václav - kamna připrav.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
Když je vlhko i v září , v lesích se houbám daří.

Něco na zub:
8 jablek, med, ořechy, rozinky, bílé víno
Z jablek vydlabeme jadřince. Z medu, sekaných ořechů a rozinek umícháme
kašičku, kterou vyplníme středy jablek.
Naskládáme do zapékací mísy, podlijeme bílým vínem a pečeme v troubě 30-40 minut.

Kulturní stránka
V měsíci září slaví kulaté narozeniny

Horák Jaromír ml.
Holečková Lucie
Mayerová Michaela
Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí dobré pohody přeje OÚ, SPOZ, ČSŽ
V měsíci září nás opustil náš dlouholetý občan pan Karel Bouček
Čest jeho památce.
Můžete navštívit:
Sobota 10. 9. 14:00 – 22:00 ROCKSTOCK 2011 HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÝCH A
POLSKÝCH ROCKOVÝCH KAPEL Vystoupí: Imodium, Kluci z Marmelády, Iskejp, Mud
from Heaven, Free - Bree, Ener – Za (PL), K.M.D. (PL).Dětské hřiště Broumov. Pořádá: Město
Broumov. Vstupné ZDARMA.
Neděle 11. 9. 14:00 BROUMOVANKA Všichni se ptají, komu to hrají. Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Senior klub Broumovanka.
12. 9. – 30. 9. 8:00 – 16:00 VÝSTAVA ZŠ HRADEBNÍ. Výstava prací a výukových projektů
žáků ZŠ Hradební Broumov. Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: ZŠ Hradební.
Sobota 17. 9. 8:45 - 11:30 DĚTSKÝ DEN S LESY. Soutěže a hry pro děti s doprovodným
programem. 10:45 pohádka „O pejskovi a kočičce“. Klášterní Zahrada* Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: Zdarma.
Sobota 17. 9. 20:00 PTAČÍ KLEC Bláznivá komedie o jedné povedené rodince ...Městské
divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné 70,- Kč.
Čtvrtek 22. 9. 18:00 OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ – divadelní představení Eric Emmanuel
Schmitt. Komorní představení pro dva herce, kteří ve svižném rytmu a tragikomických střizích
musejí odehrát své postavy, jejich kamarády, doktory, rodiče, a rozesmát i rozplakat diváky
vtažené do netradičního příběhu. Divadlo Zahrada*. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 60,- Kč.
Sobota 24. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
•
9:00 -15:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK Prodej medových produktů, sýrů,
šperků, čerstvé výrobky z pekárny ..Mírové náměstí.
•
10:30 SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE ZUŠ Broumov, Stěnavan ...
Kostel sv. Petra a Pavla. Pořádá: ZUŠ Broumov ve spolupráci s Benediktinským opatstvím.
•
15:00 PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Humorné a napínavé příhody včelích
medvídků. Pohádka je provázena milými rytmickými písničkami P. Skoumala s texty Z.
Svěráka. Městské divadlo Broumov. . Vstupné: 40,- 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

