2/2011

Výroční schůze ČSŽ Hynčice
Členky naší organizace se dne 15.1. 2011 sešly v odpoledních hodinách, aby zhodnotily svou
činnost v minulém roce a připravily akce pro letošní rok. Za práci v minulém roce se ženy
nemusí opravdu stydět. Celkem připravily pro obyvatele Hynčic 9 akcí, z toho 6 pro děti. Na
dalších dvou akcích se podílely ve spolupráci s OÚ Hynčice. Dále se členky zúčastnily na hřišti
v Hejtmánkovicích malého letního dovádění. Tuto soutěž mezi 14-ti obcemi pořádal
Dobrovolný svazek obcí. Pro tento rok ženy naplánovaly karneval pro děti, pomohou OÚ při
organizaci MDŽ, Josefovskou zábavu, otvírání studánky, dětský den, odpolední posezení s
tancem, zavírání studánky, mikulášské odpoledne …

Český svaz žen Hynčice vás srdečně zve na

“ Dětský maškarní karneval”
který se koná 12. 2.2011 od 14:00hodin
na sále kultůrního domu v Hynčicích.
Rodiče, připravte si pro své děti masky.
Občerstvení zajištěno.

Ze zasedání zastupitelstva:
–
–
–

zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o odprodej pozemků
zastupitelstvo schválilo úpravu katastrální hranice
zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2011

Příští zasedání se bude konat ve středu 23.února 2011 od 18:00 hodin. Na programu bude
schválení rozpočtu pro rok 2011

Návrh rozpočtu pro rok 2011 je vyvěšen ve veřejné
vývěsce. K navrženému rozpočtu můžete vznést
připomínky – nejlépe písemně v kanceláři OÚ Hynčice do
18.2.2011

NEZAPOMEŇTE NA PLATBU SVOZU
DOMOVNÍHO ODPADU A POPLATKY ZA PSY
Omluva:
V minulém čísle Hynčického zpravodaje se mi dostal bohužel do novin nezbedný šotek ve
věte : Účastnice paní Zárybnická v soutěži mistrovství světa v r. 1964 získala stříbrnou
medaily a ne v roce 164
Tím to se velmi omlouvám Křížová Petra
Můžete potřebovat:
Svoz odpadů : 11.2., 25.2. 11.3.
Knihovna: první a poslední čtvrtek od 15:00h do 17:00h

Zubní pohotovost:
05. 06. 02.
12. 13. 02.
19. 20. 02.
26. 27. 02.
05. 06. 03

MUDr. Josef Práza
MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák
MUDr. Lukáš Neoral
MUDr. Lukáš Neoral

ZS Machov 119
Poliklinika Broumov
Sadová 44, Broumov IV
ZS Police nad Metují
ZS Police nad Metují

491 547 139
603 479 132
491 524 334
491 541 654 602 333 427
491 541 654 602 333 452

Historie školy v Hynčicích do roku 1930
Děti z Hynčic a Jetřichova byly až do roku 1872 posílány do školy v Ruprechticích. Společná
národní škola stála naproti faře, byla postavena ze dřeva a střecha byla došková. 16. května
1872 dřevěná škola v Ruprechticích po zásahu blesku vyhořela. V Hynčicích byla zřízena
jednotřídní školní pobočka, která s vyučováním 67 žáků začala 15. června 1872 v domě č.26. V
roce 1873 se škola osamostatnila. Prvním třídním učitelem byl Josef Rosenberg. Protože se
zvýšil počet žáků stálým nárustem obyvatelstva, stala se pomocná školní budova příliš těsná.
Školní rada za předsednictví Ferdinanda Heinzela rozhodla o zřízení nové školní budovy.

Stavební místo bylo koupeno roku 1875 od majitele šolcovny Franze Meiera. Stavební plán
navrhl Ing. Nowotny z Trutnova a porvedl ho stavební podnikatel Siegel. Budova obdržela
číslo popisné 70.
21.září 1879 se konalo slavnostní zahájení provozu školní budovy. V roce 1880 musela být
kvůli zvýšenému počtu žáků otevřena druhá třída a bylo položeno široké kamenné schodiště
vedoucí k obvodní silnici. Po stranách budovy vznikla školní zahrada. Modernizační a
přestavbové práce byly dokončeny v roce 1931. Několik let bylo v jedné třídě dokonce 60 dětí
a proto v roce 1930 byla zřízena ještě třetí třída.
Od roku 1919 se ve vánočním čase konaly školní besídky. Na konci besídky se vždy pro děti
pořádala nadílka, která byla umožněna firmou Heinzel, řemeslníky, obchodníky a některými
soukromými osobami.
Po roce 1920 byla zřízena žákovská a učitelská knihovna. V roce 1929 měli žáci k dispozici
252 svazků, učitelé 234 a mohli si je bezpečně půjčovat. O lepší vybavení školy učebními
pomůckami se starala obec.

Pranostika na únor
Na hromnice o hodinu víve.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Požárníci
Jedno sdruženi je pro naši obec neodmyslitelné: dobrovolní hasiči. Jejich histroii sepsal Johan
Jentschke takto:
Na hasičském domě stál nápis : ,,K boží důstojnosti - lidem ku blahu.“ Hasiči byli vždy
připraveni, pokud postihl vesničku požár nebo povodeň a byli ochotni pomoci i v jiné vesnici.
Dobrovolný spolek hasičů byl v Hynčicích založen roku 1887. Prvním velitelem se stal sedlák
Wilhelm Kahler ze dvora č. 35. Nejprve požárnici vlastnili jednu ruční stříkačku namontovanou
na dvě kola, k tomu pár věder k hašení a hasící háky ke stržení hořících částí střech. Za několik
let se koupila hasičská stříkačka, která byla posazena na dvou osách se čtyřmi koly a musela
být tažena koňmi. V obecním chudobinci, v dome č. 17 se zřídila kůlna, do nícž se mohlo
ukládat hasící vozidlo. Prostor před domem sloužil jako cvičiště.
V roce 1903 se stal velitelem hasičů Josef Goder. Post Josefa Godera převzal v roce 1915
hospodský a řezník August Leper. Zintenzivněn byl výcvik a specializace mužstva. Pod
lékařským dohledem byli vzděláni ošetřovatelé, kteří byli schopni poskytovat první pomoc. V
roce 1917 byla zavedena požární bezpečnostní prohlídka (zkouška bezpečnosti topných
zařízení, komínů atd.), která se také stala povinností hasičů. Ještě pod velitelstvím Josefa
Godera v roce 1912 se v Hynčicích konala hasičská župní slavnost spojená s oslavami
dvacetipetileté existence celé župy. Početná dechová kapela z Hynčic se postarala o bujný
doprovod. Po první světové válce počet aktivních požárníků poklesl. Opakovaně se konaly
společná cvičení s mužstvy sousedních vesnic z Ruprechtic a Jetřichova. Získané zkušenosti
byly využity v praxi.

Kulturní stránka
V únoru oslaví kulaté narozeniny

Smolová Štefania
Do dalších let hodně štěstí, zdraví a dobré pohody přeje OÚ SPOZ a ČSŽ

PODĚKOVÁNÍ :
Děkuji SPOZ při OÚ Hynčice za projevené blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Srdečně děkuji Jaroslava Králová

V pondělí 31.1.2011 nás navždy opustila paní Libuše Viková
dlouholetá občanka naší obce

V únoru můžete navštívit:
10. 2. V 19:00 hodin LAPONSKO – NÁVRAT SEVERSKÝCH ŠAMANŮ –
Cestopisná beseda s promítáním cestovatelů a dobrodruhů Milana Daňka a Alenky
Žákové . Výstavní síň klášterní Zahrady* Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj
Broumovska. Vstupné: 40,12. 2. V15:00 hodin ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA DIVADLO POHÁDKA Městské divadlo
Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,12. 2. V 20:00 hodin PLES SPORTOVCŮ Hudba: Mamut z Broumova. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek: kavárna na Malém náměstí (+420 777 292 089). KD Střelnice.
Pořádá: TJ Slovan Broumov. Vstupné: 50,- vč. místenky.
16. 2. V17:00 hodin ZIMNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT Výstavní síň na Staré radnici
Broumov. Pořádá: ZUŠ Broumov. Vstupné: dobrovolné
17. 2. V 19:00 hodinVĚRA ŠPINAROVÁ A KAPELA ADAMA PAVLÍKA Přijďte si
poslechnout temperamentní hlas této stálice naší rockové i populární hudby.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 290,19. 2. V 20:00 hodin PLES PODNIKATELŮ K tanci a poslechu hraje skupina Jam & Bazar.
Bohatá tombola! Společenský oděv nutný. Předprodej a rezervace vstupenek ve firmě
VEBA (+420 491 502 237, callcentrum@veba.cz).KD Střelnice. Pořádá: VEBA, a.s.
za podpory Města Broumov ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 100,- vč. místenky
20. 2. V 14:00 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL KD Střelnice. Pořádá: Dům dětí a mládeže Ulita
Broumov. Vstupné: masky 15,-, ostatní: 30,-

