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Rozsvícení vánočního stromečku
V sobotu 2. prosince 2012 v
17:00 h zahájila naše obec
Hynčice slavnostní událost
jako je rozsvícení vánočního
stromečku. Pro děti byly
připraveny nafouknuté
balónky a vedle nich papírky
na které si mohli napsat svá
přání a k balónkům posléze
připevnit a připravit k
vypuštění, aby mohla přánička
doletět za Ježíškem. Některá
přánička byla tak
vyčerpávající napsat, že se
děti mohli u toho občerstvit
velmi chutnými koláčky a
zahřát čajem. Aby dospělí
nepřišli zkrátka při tom čekání
až jejich ratolesti svá přání
napíšou si mohli dojít pro
guláš, teplou griotku, kávu a
podobně. Slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku provedla
paní starostka V. Hermonová,
která i tímto dala pokyn dětem
k vypuštění balónku s přáničky.
Podívaná to byla pěkná a
doufáme, že letos se zase
všíchni sejdem u tak krásné a
slavnostní chvíle.

Zezasedání zastupitelstva
Schvaluje :
–
stanovení inventur
–
rozpočtové opatření
–
rozpočtové provizorium
–
návrhy akcí na rok 2013

Co se může hodit:
Svoz odpadů: 25.1., 8.2., 22.2.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do 17:00 hodin

Zubní pohotovost:
19. – 20. 01

MUDr. Daniel Blažek

ZS, Police nad Metují

491 543 844

26. – 27. 01.

MUDr. Jan Kubec

ZS Police nad Metují

491 543 398

02. – 03. 02.

MUDr. Dana Kapitánová

ZS, Meziměstí

491 582 381

09. – 10. 02.

MUDr. Ladislav Růžička

Poliklinika Broumov

603 479 084

16. – 17. 02.

MUDr. Miloš Pastelák

Sadová 44, Broumov

491 524 334

Odpady do března 2013
Občané v naší obci platili za likvidaci odpadu 200,-Kč/1 osobu. Obec
doplácela na 1 občana 535,- Kč. Nedávno poslanci schválili zákonnou
úpravu, která umožňuje městům a obcím účtovat za likvidaci odpadu až
1 000,-Kč na osobu.
Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o odpadech, podle které bude sazba na
poplatníka 700,- Kč. Občanům, kteří mají trvalý pobyt v obci Hynčice,
poskytuje obec slevu 400,-Kč/1 osobu. To znamená, že do konce března
2013 občan s trvalím pobytem v Hynčicích zaplatí 300,-Kč/1 osobu a občan
co trvalí pobyt v Hynčicích nemá zaplatí plnou sazbu (700,-Kč/1 osobu) .
Od 1.4. 2013 budou všichni platit odpady v plné výši.

Výsledky prezidentských voleb v obci Hynčice 11.12.1.2013 1.kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing.Miloš Zeman
30 hlasů
Ing. Jan Fischer Csc.
17 hlasů
Prof. JUDr Vladimír Franc
12 hlasů
Jiří Dienstbier
11 hlasů
Taťána Fischerová
4 hlasy
MUDR Zuzana Roithová, NBA 3 hlas
Karel Schwarzenberg
3 hlasy
Ing. Jana Bobošíková
1 hlas
MUDr. Přemysl Sobotka
0 hlasů

Kulečníkový turnaj
Dne 28. 12. 2012 se konal kulečníkový zápas v místním pohostinství. Účastnilo se 14
závodníků. Hlavní cenou byl putovní pohár. Vítěz si cenu odnesl na 1 rok domů.
Hrálo se od 9:00 hodin do pozdních hodin , nálada byla skvělá a vítězem poháru se stal pan
Hofman, za ním na druhém místě se umístil pan Just a na třetím místě hráč z Hynčic
Roman Pokorný. Všem gratulujeme.

Zimní výlet do hor………………vřele doporučuji.
Penzion Bouda Šestidomí se nachází v centrální oblasti Krkonoš na okraji známého
horského střediska Strážné u Vrchlabí. Penzion leží v nadmořské výšce 825m nad
mořem přímo u turistické cesty na Pláně a do Špindlerova mlýna. Poloha penzionu je
ideální pro pořádání krátkých i delších pěších výletů, výletů na horských kolech i
jako základna pro výlety osobním autem do celé oblasti Krkonoš a širokého okolí
Podkrkonoší. Ubytování je ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením
( umyvadlo, sprcha WC) s možností příjmu televize včetně satelitních programů. Do
penzionu je možné si vzít svého psa. Stravování je v penzionu zajištěno s možností volby
polopenze nebo plné penze.Snídaně jsou formou tzv. švédských stolů, obědy s polévkou a
teplá večeře s předkrmem nebo moučníkem. V případě polopenze se k večeři podává
polévka. Pro příjemné prožívání večerů je pro ubytované hosty k dispozici jídelna s televizí
nebo možnost občerstvení v prostorách veřejné restaurace s barem s možností stravování a s
množstvím alkoholických a nealkoholických nápojů. V zimním období je v obci mnoho

lyžařských vleků s umělým zasněžováním a přímo u Boudy Šestidomí je nový vlek.
V obci je možná jízda na moderním snowtubingu. Pro další rekreační využití je ve
Strážném v letním období k dispozici koňská farma pro jezdecké vyjížďky do okolí,
sportovní areál s tenisovými kurty.
Bouda Šestidomí je vhodná také pro školení, semináře, školy v přírodě, školní výlety a také Svatby.
Kontakt:BOUDA ŠESTIDOMÍ 54352 Strážné 41

Helena Michálková

Kulturní stránka
V měsíci lednu slaví kulaté narozeniny
Zelená Jiřina
Halmel Pavel
Čuriová Věra

Dvořáková Eliška

Kortiš Jan

Čuri Marián

Kadeřábková Miluše

Vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let přeje OÚ, SPOZ a ČSŽ.

Český svaz žen Hynčice vás srdečně
zve na
“ Dětský maškarní karneval”
který se koná 16. 2.2013 od 14:00hodin
na sále kulturního domu v Hynčicích.
Občerstvení zajištěno.
Dvanáct měsíců s ovocem a zeleninou
LEDEN
Červená řepa
Zmírňuje infekci dýchacích cest, reguluje krevní oběh, předchází zácpě, léčí exémy a posiluje
vlasy. Vařená obsahuje rozpustné vlákniny,které snižují hladinu cholesterolu. Je součástí diet při
onemocněních jater a arteroskleróze. Obsahuje látky s protirakovinnými účinky. Obsahuje
vitamíny skupiny B a vzácné minerální látky - jód,kobalt atd. Doporučuje se při odtučňovacích
kůrách, onemocnění jater a ledvin. Je výživná, posiluje organismus, pomáhá při léčbě chřipky a
nachlazení.
Přidáváme ji do salátů, jíme ji strouhanou a šťávu masírujeme do vlasů. šťáva s míchaná s
medem se úžívá při vysokém krevním tlaku.
V měsíci únoru se můžete těšit na účinky cibule.
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

