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Mikuláš
Mikuláš stratil plášť …..... a jiné říkanky

a písničky přednesly děti Mikuláši, který
jim přinesl sladkou nadílku 4. 12.na sál v
Hynčicích. Zábava tekla proudem dokať se
do toho nevložili čerti. To pak některým
dětem bylo ouvej, ale vše na konec dobře
dopadlo a slavilo se do pozdních
odpoledních hodin.

Ze zasedání zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce Hynčice bere na vědomí:
vyvážení komunálního odpadu v roce 2011
–
vyhlášení inventury
Zastupitelstvo schválilo:
-rozpočtové optaření č.3 k 31.12. 2010
-rozpočtové provizorium
-rozpočtový výhled
-neinvestiční dotace
-územní plán Hynčice
–

POZOR
V měsíci lednu 2011 se bude komunální odpad vyvážet všem obyvatelům,
ale od února se dpad vyveze pouze těm, kteří budou mít zakoupené známky
na rok 2011, které si můžete zakoupit od 3. 1. 2011 v kanceláři OÚ
Hynčice. Známky budou mít stejnou hodnotu jako v minulém roce – 200,Kč na jednu osobu. 300,- Kč doplácí OÚ Hymčice. Známka na popelnici je
vyrobena z pečetící fólie. Před nalepením důkladně osušte a očistěte místo,
kam budete známku lepit
Může se hodit:
Svoz odpadů : 14.1., 28.1., 11. 2.
Knihovna: každý první a poslední čtvrtek v měsíci

OD 15:00h DO 17:00h

Zubní pohotovost :
01. 01.

MUDr. Jaromír Kopecký

02. 01.
08. - 09. 01
15. 16. 01
22. 23. 01
29. 30. 01.
05. 06. 02.

MUDr. Ladislav Růžička
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Lukáš Neoral
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Dana Kapitánová
MUDr. Josef Práza

17. listopadu 387, Police nad
Metují
Poliklinika Broumov
ZS Police nad Metují
ZS Police nad Metují
ZS Police nad Metují
ZS, Meziměstí
ZS Machov 119

602 304 594
603 479 084
491 543 844
491 541 654 602 333 452
491 543 398
491 582 381
491 547 139

Oznámení pro majitelé rodinných domů a bytů ve
vlastnictví
ohledně kontroly komínů obraťte se na p. Františka Jaroše, bytem : Větrná 85, Broumov 55001.
Telefoh: 491 522 329

Možná nevíte, že
parašutistka Zdena Zárybnická:
Mistryně světa v r. 1968 ve skupinovém seskoku, v r. 1970 v soutěži jednotlivců na přesnost přistání a v soutěži
družstev. Držitelka stříbrné medaile z mistrovství světa v r. 164. Mistryně ČSSR v r. 1970 a 1972. Držitelka
několika světových a čs. Rekordů. První čs. žena, která dovršila 2000 seskoků.
Jako první žena, která u nás dosáhla dvou tisíc seskoků, dostala vyznamenání Za statečnost. Titul Zasloužilé
mistryně sportu si zasloužila měrou vrchovatou. Svými medailemi a rekordy významně přispěla k tomu, aby
nejen parašutisté, ale i ostatní odbornosti dostaly od státu takovou podporu, jakou jiné, masovější sporty
nedostávaly.

A opět něco z historie
Čtyřicet let před zavedením elektrického proudu vzrušil obyvatele obce jiný velký zážitek : železnice.
Dosud se sedláci a obyvatelé dopravovali buď kočáry nebo žebřiňáky, nebo museli použít poštovní vůz. Náklad
dopravovali povozníci. To se teď mělo změnit. Jednoho dne začali v kraji vyměřovat geometři. Za nedlouho
přišli do vsi cizí dělníci. Sedláci z vesnice i z okolí poskytli vozy brzy začalo kopání a lopota. Stavba železnice
přes Hynčice nebyla snadná. Po celé trase se musel navršit více než třímetrový železniční násep. Střed náspu
tvořli velké kamenné bloky přivezené z lomů. Muselo se vystavět 5 mostů : první přes Ruprechtický potok
místní komunikaci, druhý spojoval horní část vesnice s poli, loukami a lesy ležícími severně od železniční trati,
třetí přepínal jízdní dráhu oblastní silnice uprostřed vesnice u šolcovny a čtvrtý umožňoval průjezd k polím za
Drechselským křížem, pátý most – největší – křižoval obvodní silnici a Stěnavu pod Kahlerovým dvorem. Asi
sto metrů od železničního mostu se násep rozšířil tak, že na něm mohlo být umístěno prostorné nástupiště a dům
hlídače (bývalá želzniční zastávka). Proti nástupišti byla zřízena rampa, z níž se mohly vagóny nakládat vápnem
porfyrem. Roku 1875 jel z Meziměstí do Broumova první vlak.
Další novinkou byla stavba vodovodu. Zintenzivnění průmyslu a stavebnictví způsobilo zhoršení kvality vody.
Lidé zkoušeli prohloubit studny, což nevedlo k úspěchu, proto se obce Jetřichov, Meziměstí, Hynčiie,
Ruprechtice a Vižňov seskupily v hnutí za vodu horní Stěnavy. Prameny vody byly nalezeny v Horním Vižňově
a v Horních Ruprechticích, Aby se zabránilo odplavení vedení častými povodněmi, do podzemí se pevně
zakotvily dvojité roury. Velké těžkosti způsobilo vedení kolem lomu. Skála tam musela být odrtřelována metr po
metru. V roce 1927 byly na vodovodní síť napojeny všechny budovy. V případě požáru měli hasiči k dispozici
23 hydrantů k přemožení ohně.

Pranostika na leden
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Na Nový rok o slepičí krok
6.1. je svátek Tří králů – šlo o tři mudrce či snad mágy nebo hvězdopravce, kteří navštívili krátce po narození
Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato (symbol důstojnosti), kadidlo (užívalo se při obětech kněží), a myrthu
(symbol lidství). Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečení, ale jsou uctiváni jako patroni poutníků.
Chodívá se po stavení a píše se na deveře počáteční písmena jména tří králů
K+M+B ( Kašpar, Melichar, Baltazar)
Na Tři krále o krok dále.
Na Tři krále mrzne stále
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor.
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.

Kulturní stránka
V měsíci lednu oslaví kulaté narozeniny

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

Český svaz žen bude pořádat 12. 2. 2011 “ Dětský maškarní karneval” na sále v
Hynčicích. Rodiče, připravte si pro své děti masky.
Občerstvení zajištěno.

Likér z ledových kaštanů
POTŘEBY: 250ml šlehačky, 1 SALKO, 3 ledové kaštany, 4 kostičky hořké čokolády, ½ litru rumu
POSTUP:
Šlehačku vylijeme do hrnce a přidáme čokoládu a nalámané tyčinky ledových kaštanů. Za stálého
míchání povaříme. Poté sejmeme z plotny, necháme vychladnout, vlijeme SALKO a nakonec rum. Řádně
promícháme, aby bylo hladké a lijeme do láhví. Z jedné dávky je litr likéru. Je to výborné ptií, které je zase jiné,
než-li známé domácí vaječné koňaky.

V lednu můžete navštívit:
12.1. SNĚHULIÁDA – V 10:00 hodin soutěž(nejen) pro děti ve stavění sněhuláků. Soutěž
bude probíhat v několika kategoriích a vítěze neminou hodnotné ceny. Vše
potřebné ke stavění sněhuláků vezměte s sebou! ZAHRADA (snad) dodá sníh.
Akce se koná v klášterní ZAHRADĚ za přízně sněhu. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
o.s. a Ulita.
17.1. ČACHTICKÁ PANÍ - V 19:00 hodin Adaptace slavného příběhu formou hudební komedie v podání
Uršuly Klukové, Pavla Trávníčka, Michala Gulyáše a dalších. Městské divadlo v Broumově.
Pořád Město Broumov. Vstupné: 200,26.1. SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA BROUMOVA - V 20:00 hodin pořádá město Broumov a organizace
Českého svazu žen Broumov. K tanci a poslechu hraje skupina GENY ze Rtyně v Podkrkonoší.
Bohatá tombola! Kulturní dům Střelnice. Pořádá město Broumov. Vstupné: 70,- včetně místenky
Redakční rada Zpravodaje: V. Hermonová, P.Křížová, H.Michálková. Své připomínky ke zpravodaji, náměty a
příspěvky předejte členům redakční rady nebo zasílejte na adresu obec.hyncice@worldonline.cz

