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Otvírání studánky
Dne 7. 5. 2011 se děti z Hynčic i
Meziměstí sešly na parkovišti v
Hynčicích, aby se vydaly na
zlatokopovu cestu ke studánce. Po
cestě měly přichystané úkoly jako
třeba chytání ryb , či poznávání
zvířat na obrázcích. Velký úspěch
mělo rýžování zlata, kdy děti u
rybníčka v písku rýžovaly zlato, za
které dostaly směnku a tu pak u
studánky vyměnily za sladkou
odměnu.
Do
,,řeky“
kterou
přecházely po kládě sice nikdo
nespadl, ale zato si ji někteří chtěly
přejít několikrát. Než odemkly studánku, hledaly, a to úspěšně, poklad. Závěrem se děti
občerstvily párkem pečeným nad ohněm a nalezeným pokladem.

ČSŽ Hynčice pořádá dne 25. 6. 2011 DĚTSKÝ DEN na hřišti od
14:00 hodin. Připravili jsme si pro děti různé soutěže i občerstvení. Na
účast jak dětí tak i rodičů a prarodičů se těší pořadatelé.

Ze zasedání zastupeitelstva
- rozpočtové opatření ke dni 30. 4. 2011
- závěrečný účet za rok 2011
- příprava soutěže DSO
- zadání povodňového plánu
- jmenování do zastupitelstva prvního náhradníka p. Sedláčka místo p. Kalouse

Můžete potřebovat:
Svoz odpadů : 3.6., 17.6., 1.7.,
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
04. 05. 06. MUDr. Lukáš Neoral
11. 12. 06. MUDr. Jaromír Kopecký
18. 19. 06. MUDr. Libor Kapitán
Bc. J. N. Ogriščenko 25. 26. 06.
dentista
MUDr. Vjačeslav
02. 03. 07.
Ogriščenko
05. 06. 07. MDDr. Petr Houštěk

ZS Police nad Metují
491 541 654 602 333 452
17. listopadu 387, Police nad Metují 602 304 594
ZS Meziměstí
491 582 381
ZS VEBA Olivětín 66, Broumov

491 502 425

ZS VEBA Olivětín 66, Broumov

491 502 525

Poliklinika Broumov

602 333 466

Paní Zima se připoměla
Jaro už je tu! Omyl. Příroda se domluvila s paní Zimou a udělala nám malé překvapení. Po
několika krásných a slunečných dnech, kdy jsme nosily trička s krátkým rukávem dne 3. 5.
2011 v dopoledních hodinách nasněžilo tolik sněhu, že jsme klidně mohli stavět sněhuláka. Na
rozkvetlé stromy i květiny napadlo cca 10cm sněhu, který roztál až po několika dnech.

Cestování Náchodskem
Teplice nad Metují
Okolí Teplic nad Metují nepatří k sluncem praženým krajinám. Je vážné, zamyšlené někdy až
ponuré. Na okrajích nepřístupných sklaních pustin, doslova opřeny o jejich neproniknutelnou
hradbu, vyrostly přibližně v jednom století skalní hrady Adršpach, Střmen a Skály.
Nejmladší z těchto tří hradů, Skály, kdysi sídlo Matěje Salavy z Lípy, byl ještě částečně
obnoven.. Tvrz i zpustlý hrad v teskné, baladické krajině si zvolil Alois Jirásek za dějiště
románu ,,Skály“, plného stesku a úzkosti kruté doby pobělohradské.
Obec Teplice na Metují vznikla již ve 14. století v podhradí skalního hradu Střmen. Od 16.
století se rozšiřovaly Horní a Dolní Teplice. Městečkem byla prohlášena císařskou listinou dne
16.srpna 1834. Před druhou světovou válkou byly Teplice nad Metují sídlem soudního okresu.
Obyvatelstvo městečka, sousedícího Adršpachu i dalších obcí ležících ve směru k státním
hranicím, Bohdašína, Libné a Zdoňova, bylo převážně německé. Narodnostní hranice směrem
do vnitrozemí probíhala pod úpatím Ostaše k České Metuji, Stárkovu a Hronovu.
Ke konci druhé světové války se do vysídlených měst a obcí vraceli čeští občané, aby tu začali
nový život a pomalu budovat české pohraničí. Začalo se hospodařit na zemědělské půdě a
rozvíjel se podnik na výrobů přístrojů a součástek do osobních automobilů.
Teplice nad Metují jsou bránou do Teplicko – adršpaských skal, a jejich jméno se proto
objevuje velmi často na našich turistických prospektech. Dne 17.dubna 1972 se Teplice nad
Metují staly nejmladším městem Náchodska. Dnes, kdy je známa každá skála Adršpašského
města, zní to neuvěřitelně, že bylo objeveno na počátku 18.století slezskými kupci. Turistické
značky nás vedou na vyhlídkové terasy i na nejvyšší vrchol Teplicko – adršpašských skal, na
Čapí vrch odkud přehlédneme celou oblast skal. Od severozápadu k východu je proťata
hlubokou Vlčí roklí, oddělující dvě nejrozsáhlejší skalní města, teplické a adršpašské, která
byla k 31. 12. 1933 prohlášena za státní přírodní reservaci. Vlčí roklí přitéká do Adršpašských
skal Metuje, vytváří romantické jezírko s Malým a Velkým vodopádem.
Příště se podíváme do Police nad Metují a okolí.

Překvapení na parkovišti:
ČSŽ pořádal s dětmi a dospělými procházku lesem, když se vraceli domů, byli velice
překvapeni. Na parkovišti byl opožděný první máj, který pořádali Exoti s.r.o. Jetřichov. Byla to
pěkná podívaná na to jak se dříve slavil 1. máj. Byly tam překrásné alegorické vozy, traktory,
sekačky, motorky a to co kdo doma měl pojízdného. Celkem přijelo 120 pasažérů, přitom si
pěkné zazpívali různé písně. Našim občanům se to moc líbilo a těší se na přístí 1. máj v roce
2012 , touto cestou bychom jim radi poděkovali za krásnou podívanou.

Kulturní stránka
V měsíci červnu oslaví kulaté narozeniny
Wáhlová Olga

Löfflér Reinhard

Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí dobré pohody přeje OÚ, SPOZ, ČSŽ

Pranostika na červen:
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
08.06. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda namokne každá brázda. Když
na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz
vinici víc neuškodí. Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
13.06. Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15.06. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
21.06. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se
24.06. Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
24.06. Do Jana Křtitele nechval ječmene.
29.06. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.

Můžete navštívit:

18. 6. 13:00 BROUMOVSKÁ KYTARA 15. ročník festivalu. Vystoupí Sto zvířat,

Skyline, Turbo, Imodium, Pumpa, Curlies, Memphis a další. Areál Dětské hřiště
Broumov. Pořádá: Závislá kulturní společnost Zákus. Vstupné: Předprodej 200,-Kč, na
místě 250,-Kč
24. 6. 19:00 POSLEDNÍ POKUS Taneční zábava. Areál Dětské hřiště Broumov.
Pořádá:Město Broumov. Vstupné: zdarma
24. 6. 22:00 – 00:30 NOČNÍ KLÁŠTER A ZAHRADA Přijďte na tajemnou noční
prohlídku Broumovského kláštera a zahrady. Prohlídka kláštera je vždy ve 22:00 a 23:00
hodin. Tajemně oživlá zahrada je otevřena od 22:00 do 00:30 hodin. Pozor! Počet
účastníků je omezen na 100 osob. Doporučujeme včasnou rezervaci. Klášterní Zahrada
Broumov. Vstupné 100Kč. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
25. 6. 10:00 – 23:00 POUŤ TRADIČNÍ BROUMOVSKÁ POUŤ letos netradičně!!!
Hudební skupiny: Iskejp, Český ruce, Inflagranti, ZUŠ Broumov, .... Zábava pro
děti: malování na obličej, chůze po laně, chytání rybiček ...Vystoupí: šerm (SFKOPAT), sokolník, pohádka pro děti, Boxing club, ohňová show ...Parkoviště u
Městského úřadu, Dětské hřiště. 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

