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Výlet
Již po šesté pořádal OÚ Hynčice výlet pro děti z
Hynčic a polských obcí Raszkow a Suzsyna.
Tentokrát děti navštívily ENVI DŮM s Obřím
akváriem v Hradci Králové. V první části
prohlídky si prohlédly výstavu exponátů, která se
skládá z unikátní sbírky lebek exotických ryb. Ve
druhé části prohlídky se ocitly na tropické lávce v
deštném pralese, kde sami na sobě mohly poznat
co obnáší pobyt v tropech. Po průchodu pralesem
se dostaly na dno sladkovodní tropické tůně se

společenstvím ryb Jižní a Střední Ameriky. Žije zde přes 40
druhů ryb v celkovém počtu okolo 500 kusů a tisíce mláďat.
Po dobrém obědě děti ještě navštívily podzemní chodby
pevnosti Josefov, které jsou turistickou atrakcí města Jaroměře.
Vznikly v 18. století a byly dlouhé téměř 45km. Dnešní
prohlídková trasa je dlouhá 1 km. Velkým zážitkem pro děti ,
vedle poutavého výkladu a tajuplné podzemní prohlídce, bylo
osvětlení ručními lampami se svíčkou. Po prohlídce se děti
posilnily dobrou svačinou a vyrazilo se domů.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konají dne 15. října 2010 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a dne 16. října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V obci Hynčice je jeden volební okrsek a volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu v
Hynčicích.
Upozorňujeme voliče, že před hlasováním je nutno prokázat svoji totožnost. To je možno prokázat
platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.

Ze zasedání zastupitelstva :

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování:
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jenda volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Počet členů zastupitelstva,, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.
3) Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V
tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s
11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno
označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je
stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Můžete potřebovat
Svoz odpadů : pátek
Zubní pohotovost

8. 10. , 22. 10. , 5. 11

Hasičský zběr
16.10. od 8:00 budou hasiči zbýrat železo

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obec HYNČICE a společnost Rumpold s.r.o. Si Vás dovoluje upozornit, že dne 19. 10. 2010 v
16:00 – 16:30 hodin na parkovišti u Broumovských strojíren pro Vás zajistili :

1) SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Staré matrace, starý nábytek, koberce, atd.
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – mohou být i včetně disků

Železo
Noviny, časopisy a kratonový papír chraňte před případným deštěm
2) SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a elektrozařízení
Svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie (vše v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, zahradní chemie
včetně obalů, baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory,
monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlné trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky
apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví( eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu směsného komunálního odpadu za rok 2010
Případné dotazy ke svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu zodpoví:
RUMPOLD s.r.o. Rieger Bohuslav telefon 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

Zavírání studánky
Jako každý rok na podzim se šlo s dětima z Hynčic a okolí zavírat studánku na zimu. Po cestě na ně
byly přichystané úkoly na téma O dvanácti měsících. V každém úkolu byly i nápovědy o který měsíc se
zrovna jedná. Někdy je k nápovědě zavedla pavučinka, jindy postavit si tábor nebo najít strom se
zralímy plody (strom ověšený bombóny) a očesat ho. Na konci cesty jim jeden z měsíců každému
připravil dáreček v podobě dobrot a pamlsků. Pak všechny děti společnými silami uzamkly studánku a
šly si opéct párek nad již připraveným ohníčkem.

Kulturní stránka
V měsíci Srpnu si řekli své Ano
Jan Remeš a Eva Ďoubaliková
Na společné cestě životem přeje vše nejlepší OÚ, SPOZ a ČSŽ

V říjnu oslaví své kulaté

narozeniny

Nejmanová Růžena
Blahopřejeme a do dalších let hodně zdraví přejí OÚ, SPOZ a ČSŽ

Z pranostik předpovědí a kalendářů
ŘÍJEN
–
říjen jezdí na strakatém kole
–
teplý říjen - chladný listopad
–
chladný říjen - zelený leden
–
když v říjnu časně sněží – dlouhá zima bude stěží
(H. Michálková)
V říjnu můžete navštívit:
9.10. - DRAKIÁDA – od 14:00 hodin u vodárny na Spořilově v Broumově soutěž v létání draků. S
sebou draka a buřta na opékání. Startovné činí 10,-kč
15.10. - Cantus Vambeřice, pěvecký sbor, koncert komorní hudby – od 18:00 hodin, Klášterní kostel sv.
Vojtěcha v Broumově. Vstupné je zdrama.
16.10. - Slon Bimbo v Tramtarii – pohádka, od 15:00 hodin v Městském divadle Broumov. Vstupné
40,- kč
29.10. - Dlabání dýní 2010 – od 15:00 hodin na Mírovém náměstí, Broumov. Tradiční soutěžní klánív
dlabání a vyřezávání dýní Soutěžit se také bude o nejstrašidelnější masku. Dýně ve všech velikostech
bude možné zakoupit přímo na místě. Vezměte si s sebou jen pevnou lžíci a nožík. Doprovodným
programem bude prodej dobrot z kuchyně našich žen ČSZ Broumov.
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

