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Dětský karneval
V sobotu 12. února se konal tradiční dětský karneval. Sešlo se více jak šedesát dětí. Členky
ČSŽ připravily pro děti program i občerstvení. Sálem se hemžily princezny, kouzelníci, piráti a
mnoho dalších postaviček. Karnevalový vláček zvedl děti ze židlí a jel po sále cestou necestou
přes různé překážky. Tanec jim zpestřilo několik soutěží – hod míčkem na šaška, oblíbené židle
.... K tanci pouštěl celé odpoldne discotékovou hudbu pan Jan Zuzula a tančilo se až do
podvečerních hodin. Vybrat nejhezčí masku bylo obtížné, proto odměnu dostaly všechny
namaskované děti. Ženy z ČSŽ, které tento karneval pořádaly měly velkou radost z toho, že se
karneval vydařil. Děti vypadaly spokojeně a dospělí se měli na co dívat.

OÚ Hynčice Vás srdečně zve na oslavu MDŽ, která se koná v

sobotu 5. března od 14 hodin na sále kulturního domu v
Hynčicích.
K poslechu a k tanci hraje živá hudba. Občerstvení zajištěno,

doprovod mužů vítán.

Zezasedání zastupitelstva :
-zastupitelé projednali příjmy a vydání v roce 2010
-zprávu kontrolního výboru
-zprávu finančního výboru
-předpokládané příjmy v roce 2011
-záměr prodeje pozemků
-projednali a schválili rozpočet obce na rok 2011

Schválený rozpočet obce na rok 2011
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Celkové předpokládané příjmy rozpočtu jsou
Předpokládané výdaje jsou
Rozpočet na rok 2011 je vyrovnaný. Příjmy se rovnají výdajům.

250.000,699.000,1.960.000,1.960.000,-

Příští zasedání OÚ Hynčice se koná 30. 3. 2011 v 18.00 hodin v zasedací síni Oú
Hynčice.
Můžete potřebovat:
Svoz odpadů: 11. 3., 25. 3., 8. 4.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do 17:00 hodin.
Zubní pohotovost:
05. 06. 03 MUDr. Lukáš Neoral
12. 13. 03. MUDr. Jaromír Kopecký
19. 20. 03. MUDr. Libor Kapitán
26. 27. 03. Bc. J. N. Ogriščenko
02. 03. 04. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

ZS Police nad Metují
17. listopadu 387, Police n/M
ZS Meziměstí
ZS VEBA Olivětín 66,
Broumov
ZS VEBA Olivětín 66,
Broumov

491 541 654 602 333 452
602 304 594
491 582 381
491 502 425
491 502 525

Třídění odpadů
Pokud potřebujete malou nápovědu, jak třídit odpad, tady je: do žlutého kontejneru patří plasty,
do modrého papír, zelený kontejner je určen na barevné sklo a bílý na čiré sklo.
Do žlutého kontejneru mezi plasty můžete vhazovat fólie, sáčky, plastové tašky, plastové obaly
(např. od jogurtů či zakysané smetany), sešlápnuté PET láhve nebo menší kusy polystyrenu.
Do modrého kontejneru patří pouze čistý papír – noviny, časopisy, sešity, papírové obaly,
knihy bez pevné vazby a cokoliv z lepenky.
Sklo házejte do zeleného kontejneru. Rozbíjet ho nemusíte, protože se bude dál třídit. Vhazujte
do něj např. lahve od vína. Alkoholických i nealkoholických nápojů, ale také tabulkové sklo z
oken a dveří.
Do bíleho kontejneru patří pouze čiré sklo – sklenice od marmelád, okurek, kečupů a rozbité

skleničky. V žádnem případě ani do bíleho ani do zeleného kontejneru neházejte keramiku,
porcelán, zrcadla, autosklo ani drátované či pokovené sklo.

SKLO
Ze zeleného kontejneru sklo zamíří na třídící linku. Sběrné magnery odstraní kov, fukar
odfoukne lehké materiály a lidské ruce vysbírají ostatní nečistoty. Důležité je oddělit barevné
sklo od čirého. Jakmile na pásu zůstanou jen skleněné střepy, zamíří do drtičky. Sklo se drtí na
střepy velikosti od 3mm do 2cm. Střepy se míchají s ostatními přísadami, roztaví se při teplotě
okolo 1400°C. a potom už tavenina putuje ke strojům, kde se z ní tvarují vlastní láhve a další
obaly. Z chladící pece musí nová láhev ještě k výstupní kontrole (tam na ní vyzkouší, jestli
vydrží nárazy podobné těm, ke kterým dochází na plnicích linkách) a je připravena k novému
použití. Z recyklovaného skla se běžně vyrábějí lahve na minerální vody, pivo, ale i další
skleněné výrobky.
,, Využitím starého skla pro výrobu nových skleněných obalů se dá ušetřit až 90% energie
oproti výrobě z přírodních zdrojů. Snižuje se také množství přírodních surovin, které se
používají při výrobě nového skla – sklářský písek, dolomit, živec vápenec a soda. Recyklace
skla je na rozdíl od papíru skoro neomezená.”

Spolky v Hynčicích
Nejstarším spolekem byl spolek veteránů z války 1866 pro obec Jetřichov, Hynčice a
Ruprechtice, který byl založčen roku 1867 jako Spolek válečných veteránů. Vysvěcení první
vlajky se událo v neděli 1. srpna 1869 ve farním kostele sv. Jakuba v Ruprechticích za
kmotrovství Theresie Heinzelové z Hynčic, manželky fabrikanta.
Od poloviny 20.let se lidovému a kulturnímu životu ve spolcích věnovalo stále více pozornosti.
Nesmírně se vyznamenala početná hojně naštěvovaná divadelní představení v sále Leierova
hostince. Členové ,,Divadelního spolku” zde společnými silami zbudovali jeviště a šatny. Pilné
a šikovné ženské ruce vyrobily mnoho pěkných kostýmů a hrálo se mnoho pěkných
představení. Dalším vrcholem průběhu roku byly slavnosti u příležitosti slunovratu. Pár dní
před 21. červnem se na kopci navršila hranice dříví. Chlapci běhali od domu k domu a sháněli
stará proutěná košťata, která schovávali až do slavnosti. Když se v den slavnosti slunce chýlilo
k západu, bylo ve vesnici živo. Cvičenky a cvičenci za doprovodu hudby a zpěvu pochodovali
k místu slavnosti, následováni davem obyvatel vesnice. Jakmile se setmělo, hranice se zapálila.
Zazněla píseň ,, Vzhůru plamenů , vystřídala ji řeč vedoucího spolku. Potom hrála hudba, nebo
se zpívaly písně k této příležitosti. Chlapci zapálili proutěná košťata, kterými mávali nad
hlavou a běhali po polní cestě. Když se popošlo ještě víc k lesu, bylo vidět ohně slavnosti
slunovratu, které hořely na okolních kopcích.
V roce 1923 byl založen další spolek, který se jmenoval ,, Sekce dělnického tělocvičného a
sportovního spolku”. Zvláštní péče byla věnována cvičení dětí a mládeže. Kromě toho spolek
pořádal výlety do okolí a každoročně se pořádala dětská slavnost. Instalovaly se střelnice,
houpačky a stánky s uzeninou. Středem zájmu byla vždy tyč na šplhání. Které dítě dokázalo
vyšplhat až k vrcholku, smělo si natrhat pár párků nabo sladkostí.
Další spolek který byl založen v roce 1926 byl ,,Dělnický spolek Cyklistů a automobilistů”.
Uspořádal četné rodinné cyklistické výlety, kterých se mohla účastnit i mládež.
Dělnické spolky zvaly každým rokem své členy a přátelé do Rosenbergova hostince na
silvestrovskou oslavu. Byla zde nabízena finančně dostupná jídla a pivo, lidé mohly
vychutnávat hudbu, kuplety a tanec až do pozdního novoročního rána.

,,Rekruti” sice netvořili spolek v pravém slova smyslu, přesto toto sdružení pocházelo ještě z
doby ,,Starého Rakouska”. Stalo se zvykem, že mladí muži, kteří se museli dostavit k odvodu
do broumovské střelnice, se vyzdobili květinami a chocholy a pochodovali v průvodu s
harmonikářem zpátky do Hynčic. Po cestě se zastavili v různých hostincích, aby se pak do
rodné vsi vrátili trochu v náladě a se zpěvem. Večer se konala zábava rekrutů.

Kulturní stránka
V březnu oslaví kulaté narozeniny

Halmelová Dagmar st.
Horák Jaromír st.

Brandová Martina
Hoffmanová Hana

Do dalších let hodně pevného zdraví, dobré pohody a štěstí přeje OÚ, SPOZ a ČSŽ Hynčice.

ČSŽ Hynčice pořádá dne

19.3. 2011 od 20:00 hodin

Josefovskou zábavu
na sále kulturního domu. Bohatá tombola. Vstupné 40,- Kč

K tanci i poslechu hrají Slavoňáci.

Pranostika na březen
Březnové slunce má krátké ruce
Březen za kamna vlezem – duben ještě tam budem.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj.
3. březen – Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout
12. březen – na svatého Řehoře,líný sedlák, který neoře.
19. březen – Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok

Kuře na rozmarýnu se žampiony
Suroviny:1 ks kuřete 100 g žampionů 100 g másla 1 ks cibule kuřecí vývar, rozmarýn,
citrónová kůra, sůl, pepř
Příprava:Kuře osolíme, opepříme a na másle pečeme asi 30 minut v mírně vyhřáté troubě.
Poté je vně i uvnitř potřeme rozsekaným čerstvým nebo suchým mletým rozmarýnem a uvnitř
posypeme trochou strouhané citrónové kůry. Dáme do pekáčku, obložíme šalotkou, očištěnými,
omytými na čtvrtky nakrájenými žampiony a pečeme v troubě doměkka. Podle potřeby
podléváme vývarem.

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

