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Taneční odpoledne
Členky ČSŽ Hynčice pořádaly dne 2. října 2010 taneční opoledne. Ti co přišli na sál v Hynčicích, určitě
nelitovali. Hrát a zpívat přijela hudební skupina ,,OK STYL” ( manželé Páslerovi) z Náchoda. Hráli písničky
známé a oblíbené, v rychlejším i pomalejším tempu. Někdo si přišel zatančit, někdo zazpívat, jiný jen tak
posedět. Ženy byly opět v převaze, ale tančilo se i tak a nálada byla vynikající. Škoda jen , že přišlo opět málo
lidí z Hynčic. Ale pořadatelky akce i přes veškerou práci potěšilo, že se všichni dobře bavili.

Děkujeme broumovským strojírnám za sponzorský dar na akci
Taneční odpoledne.
ČSŽ Hynčice

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hynčice
konaných ve dnech 15.10. 2010 – 16.10 2010
Celkový počet voličů
Celkový počet odevzdaných obálek
Celkový počet platných hlasů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Věra Hermonová
Helena Michálková
Václav Stryja
Jan Kortiš
Martina Harušťák
Jiří Šulc
Jaroslav Kalous
Petr Sedláček
Petr Halmel

155
84
482

70
65
64
64
63
62
43
36
15

Víte že,
se v Hynčicích vydával zpravodaj? Jmenoval se ,,ZPRAVODAJ PRO RODIČE”, vydávala ho mateřská škola
Hynčice a první výtisk vyšel v listopadu 1995. Mateřská škola byla v Hynčicích založena 6.září 1946. Správa
školy byla společná s obecnou školou, jejímž řídícím učitelem byl pan Jaroslav Šaman. První výpomocnou
učitelkou se stala Jiřina Dubánková. Začátek provozu byl velmi těžký a obtížný. Předškolní zařízení mělo
vyčleněnu jednu místnost v 1.poschodí obecné školy (dnes škola přestavěna na bytovky). Vybavení nebylo téměř
žádné, jen několik starých hraček získaných darem od místních občanů. V lednu 1947 se začíná připravovat
stavba útulku ve zdejší továrně (vedoucí továrny pan A. Štěrba). V září téhož roku byl útulek otevřen. V prosinci
1950 byla osamostatněna správa Mateřské školy a ředitelkou byla jmenována Jiřina Dubánková. V dubnu 1965
dochází k otevření druhé třídy, zapsáno 50 dětí. Ve školním roce 1976 – 77 navštěvovalo MŠ 60 dětí. 1. ledna
1978 přebírá zařízení závod (stává se provozovatelem), dochází k uzavření MŠ v Ruprechticích a celá kapacita je
k 1. září 1978 převedena do Hynčic. Do roku 1999 MŠ funguje jako zařízení závodní, po tom se stává
zřizovatelem OÚ Hynčice a dne 30. 6. 1998 byla MŠ zrušena.

Pranostika – listopad
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
11. listopadu přijíždí svatý Martin na bílém koni.
Sníh na svatou Kateřinu ( 25. litopadu) větší vysoké obilí.
Adventní (28. listopadu) sníh dočká-li marcov jídat, sedláčku, chleba režného
Sníh na svatého Ondřeje ( 30. listopadu), žitu velmi prospěje.
FIRMA RODINKA MARTÍNKOVICE provádí tyto služby:
-hlídání dětí, pejsků, seniorů a osob vyžadujících zvláštní péči
-úklid všech místností v domácnosti, koupelen, WC, úklid po malování,
rekonstrukcích bytů, dárkové poukazy našich služeb.
-čištění oken, koberců, sedacích souprav.
-nákupy, praní, žehlení prádla, pomoc s vařením a pečením ( cukroví na vánoce), odklízení sněhu v zimě.
-sekání dvorků, zahrádek, výpmoc na zahrádce a v sadu.
Jsme nejlevnější firma, kontakt platí celoročně- uschovejte :
Tel.: 605 145 004, www.sluzbyrodine.websnadno.cz
Za služby vydáváme doklad a jezdíme i k nejstarší generaci, pobírající příspěvek na péči.
Jsem kvalifikovaná učitelka MŠ – 32. let pedagogické praxe.

Posezení s polskými přáteli
V sobotu 9. 10. 2010 se uskutečnilo setkání zástupců spřátelených obcí Hynčic a Razskowa. Posezení bylo v
nově zrekonstruované klubovně v Polsku. V průběhu večera jsme se šli podívat do místního kostela na překrásně
ručně vyrobené dožínkové věnce, se kterými se umístili na 1 a 3 místě. Na jednom věnci pracovaly 3 ženy po 3
týdny. Jako vždy bylo pro ns přichystané bohaté občerstvení, které připravily ženy samy, vše měly velice chutné.
Milým překvapením bylo pro nás vystoupení hudebního souboru z Tlumaczowa, kteří pro nás měli připraveny
zpěvníky písniček v polském jazyce. Zpěv nás velice bavil. I přesto, že byla báječná pohoda museli jsme se
vrátit domů.
Děkujeme a snad zase někdy na shledanou.

Členky ČSŽ připravují pro děti i dospělé

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

které se bude konat v sobotu 4. 12. od 14 h
na sále kulturního domu.

Dříve než přijdou čert s Mikulášem a andělem, budou pro děti připraveny
hry, soutěže a diskotéka. Vy můžete dětem předat prostřednictvím
Mikuláše své dárečky.
Občerstvení pro děti i dospělé bude zajištěno.

KULTURNÍ STRÁNKA
V měsíci listopadu oslaví kulaté narozeniny
Šimonová Elvíra
Brandová Romana
Králová Rozália
Vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let,
přeje OÚ, SPOZ a ČSŽ Hynčice.

Můžete potřebovat:

Svoz odpadů: 8. 10 , 22. 10. , 5. 11
Knihovna: každý první a poslední čtvrtek v měsíci
Do naši knihovny přibyli nové knihy:
Ivanka Devátá – Mezi nebem a peklem
Jackie Collins – Smrtelné pokušení
Jackie Collins – Naivní mrcha
Joy Fieldingová - Ještě mě nezabíjej
Lenka Lanczová - Milenky a hříšníci
Mary Higgins Clárková – Krása přináší smrt
Táňa Keleová-Vasilková – Srdce v temnotách
Zubní pohotovost:
06.-07. 11. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
13.-14. 11. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
17. 11.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
20.- 21. 11. MUDr. Jaroslav Kopecký
17. listopadu 387, Police n/M
27.- 28. 11. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 524334
603 479132
603 479084
602 304594
491 582381

V listopadu můžete navštívit:
6. 11. - Pohádka ,,Jak se krotí princezna” . Od 15:00 h v Městském divadle Broumov. Vstupné 40.- kč.
11. 11. - Martinská slavnost od 16:30 hod. v areálu amfiteátru, Ulita, Broumov. Sepíšem naše přání na létající
lampióny, dále uskuteční lampiónový průvod za Sv. Martinem s vypouštěním našich přání.
13. 11. - Na Posvícení + vepřové hody Vás zvou hasiči z Jetřichova. Od 20.00 hod. v KD Jetřichov.
Vstupné 50.- kč
19. 11. - Divadelní představení ,,Možná je na střeše kůň” kino v Teplicích n/M od 19:00h. Vstupné v
předprodeji 80,- kč, vstuné na místě 100.-kč
24. 11. - Pohádka ,,Návštěva v pekle” . Od 10:00 h kino v Teplicích n/M. Vstupné 30.-kč.
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

