9/2010
Hynčice na Malém letním dovádění
V sobotu 7. srpna pořádal Dobrovolný svazek obcí Broumovska na hřišti v Hejtmánkocicích první ročník
Malého letního dovádění. Pro nezasvěcené – jedná se o jakousi „malou letní olympiádu“ samostatných obcí na
území Broumovska. Hynčice reprezentovalo šestičlenné družstvo sestaveé podle daných pravidel (alespoň dvě
ženy, 1 dítě do 12 let, osoba nad 60 let) : p. Marie Stryjová, Marie Škodová, Jaroslava Chaloupková, Jiří
Novotný, Jan Kortiš a David Škoda. Nehrajícím kapitánem byl jmenován Petr Sedláček, rozhodčím Petra
Křížová a vedoucí výpravy naše místostarostka Věra Hermonová.
Sportovní akci tohoto druhu pořádal DSO Boumovsko poprvé, proto jej také provázely určité zmatky a
problémy – např. se stanovením jasných pravidel. Příroda akci také dosti zkomplikovala – během dopoledne se
přes Broumovsko přehnaly dvě průtrže a déšť zcela rozmáčel fotbalové hřiště, na kterém se klání konala.
Představte si, jak se nám chodilo na chůdách, které se bořily až 20 cm hluboko do měkkého podmáčeného
trávníku. - v této disciplíně jsme měli smůlu, že jsme nastupovali těsně po lijáku. Dobře si naopak naše družstvo
vedlo v soutěži poznávání míst našeho regionu, v jízdě na žebřiňáku nebo v určování pohádek a písniček. Ve
skupinovém přeskoku přes švihadlo jsme se umístili průměrně, zato hod válečkem na nudle se nám nevydařil,
ale to jsme připsali na vrub pořadatelů, kteří v průběhu závodu změnili pravidla hodu a musili jsme házet
nesmyslným spodním hodem, který naše výkony zkrátil na polovinu. Dvě poslední zmiňované disciplíny nás
posunuly o několik míst dozadu, takže v celkovém hodnocení jsme skončili na 12. místě ze 14 soutěžících. Za
sebou jsme nechali družstvo z Jetřichova a Adršpachu (pro srovnání – družstvo z Broumova obdrželo 49
trestných bodů, my 54).
Podpořit nás přišlo osm našich spoluobčanů. Kromě fandění se podívali mezi soutěžemi na ukázku výcviku
policejních psů, vyslechli si vyprávění sokolníka a prohlédli si jeho jestřábici Adélku, na programu bylo i
vystoupení mladých zpěvaček z Broumova. Hlady jsme v Hejtmánkovicích netrpěli, občerstvení bylo chutné –
guláš, kuře i langoše. A samozřejmě nechybělo ani pečené prase.
Ostudu jsme Hynčicím rozhodně neudělali, a tak už se můžeme těšit na druhý ročník „olympiády,“ která se
bude konat příští rok na hřišti vítězného družstva – v Božanově.
(J. Chaloupková)
Na obrázkách: družstvo z Hynčic, soutěž v jízdě na žebřiňáku, získaný diplom, mladí fandové z Hynčic.

Ze zasedání zastupitelstva 30. 8. 2010
Zastupitelstvo bere na vědomí:
– zprávu finančního výboru
– zprávu o zajištění a průběhu soutěže DSO
– zprávu o stavu prací v obci

Volby do zastupitelstev obcí se konají dne 15. 9. - 16. 9. 2010
Pro volby do zastupitelstev obcí je v obci Hynčice stanoven jeden volební okresek.
Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu

Můžete potřebovat
Svoz odpadů: pátek 10. 9. , 24. 9. , 8. 10.
Obecní knihovna: čtvrtek
Zbuvní pohotovost:
04.-05. 09.
11.-12. 09.
18.-19. 09.
25.-26. 09.
28.9.-09.10.

MUDr. Libor Kapitán
Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
MUDr. Lukáš Neoral
MUDr. Ludvík Neoral

ZS Meziměstí
ZS VEBA Olivětín 66, Broumov
ZS VEBA Olivětín 66, Broumov
ZS Police nad Metují
ZS Police nad Metují

491 582 381
491 502 425
491 502 525
491 541 654 - 602 333 427
491 541 654 - 602 333 452

VÝLET
OÚ připravil na 11 září 2010 výlet pro děti z Hynčic, Razskowa a Suzsyny. Výletu se mohou zúčastnit děti od 7
do 15 let, které plní školní docházku. Odjezd autobusu v 8.00 hodin z parkoviště. Rodiče nebo zákonní zástupci
mohou děti přihlásit v kanceláři OÚ nebo u paní Hermonové.

Z pranostik předpovědí a kalendářů
Ještě doznívá vliv bartolomějských bouří a dešťů vztahujících se k svátkusv. Bartoloměje 24. 8., ale v druhé
polovině srpna je teplé počasí.
Od svatého Bartoloměje už k nám podzim shůry spěje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Svatý Bartoloměj vodu ochlazuje.

Hřímá-li v srpnu, lze očekávat osmého dne opět bouřku.
Když v srpnu hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád změna děje.
Pokud ještě hřmí i poBartoloměji, nastane podzim dlouhý a pěkný.
Jaké počasí na svatého Bartoloměje, takový bude i celý podzim.
Sucho na Bartoloměje – mrazivé naděje.

(H. Michálková)

Lexikon snových symbolů
Sen znamená ve svém původním významu přelud. Sny nejsou vždy jen něco bezvýnamného.
Sny jsou duševním pochodem za spánku, který může mít i zároveň charakter skutečností. Sny mají těsné sepjetí s
jednáním a myšlením člověka. Není tedy divu, že se již velmi dávno formovaly snahy o výklad snů. Ne vždy
jsou sny přijemnými porožitky, které zprostředkují zábavu nebo v nichž se poblémy samy řeší, neboť sny mohou
být i nepohodlné – tak jako pravda.
V mnohých snech se ukrývá nesplněné přání.
Výzkumy z poslední doby dokazují, že děti sní jinak než dospělí a že i nenarození již v těle matky sní, přičemž
převládá názor, že nenarozenému dítěti se zdá stejný sen jako jeho matce.
Také musíme zmínit, že snové prožívání u ženy je úpln jiné než u muže. U žen se často sny v určitých časových
odstupech opakují, u mužů jsou sny méně barvité. To souvisí s tím že život ženy je živější než u muže. Ženám se
také zdá o nepříjemných věcech častěji než mužům.
Uveďme si tedy přehled některých snů spolu s jejich typickým příznakem a výskytem.
AGRESIVNÍ SNY

- snící osoba působí druhému škodu či násilí.

AKUSTICKÉ SNY

- hudební sny se většinou zdají ženám

DĚSIVÉ SNY

- podle věku mají různé symboly

SNY O PÁDECH

- nekonečná propast

BAREVNÉ SNY

- převážně u žen

SNY O LÉTÁNÍ

- létání povětřím se zdá většinou dětem nad deset let

SNY O ZVÍŘATECH

- rozlišujeme zvířata mužského typu a ženského typu
např. mužského typu – jsou lev, tygr, vlk, pes
naproti tomu ženského typu – kráva, pavouk atd.

SNY O SMRTI

- v cestě za splněním přání stojí překážka

pokračování příště ….

(H. Michálková)

Kulturní stránka
V září oslaví kulaté narozeniny:

Bernard Karel

Hoffman Jan

Kolafa Jan
Všem blahopřejeme a do dalšich let hodně zdraví přejí OÚ, SPOZ a ČSŽ

Pozvánka
ČSŽ vás srdečně zve na sousedské posezení, které se kona 2.října 2010, na sále kulturního domu v
Hynčicích. Začátek je ve 14:00 hodin. K tanci a poslechu hrají manželé Páslerovi.

V září můžete naštívit :
4. 9. - Oslavy 100 let od založení hasičského sboru (den otevřených dveří v hasičské zbrojnici,
vystoupení mladých hasičů, ukázka vyprošťování osob, ukázka techniky, vystoupení skupiny
Šlapeto, vodní a světelná show Vodní fontána…)
4. 9. - Štefan Margita / Katarina Bachmannova – klavír / Kateřina Šmídová / soprán – Závěrečný koncer
festivalu Za poklady Broumovska , Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově.
7. 9. - Kabaret Revue – Divadlo Zahrada. Představení je plné skečů, písniček a překvapení a pro citlivého
diváka není doporučováno. Tak též nedoporučujeme náštěvu mládeži do 15 let a to z mravních důvodů.
Hrají: Jan Holek, Vojtěch Školník, Michaela Šišková a Petr Hlavatý. Divadlo klášterní Zahrady. Vstupné:
50,-kč
10. – 12. září – Sportovní dny Meziměstí 7. ročník.
12. 9. – Běh Meziměstím 28. ročník – silniční běh – prezentace od 8 hodin na MěÚ, start dětských kategorií od 9
hodin na náměstí, start hlavního závodu (10 km) v 10.30 hodin- Turnaj v kopané „OLD BOYS“ – od 14
hodin na fotbalovém hřišti.

18. 9. - Popelka – pohádka. Městské divadlo Broumov. Vstupné: 40,- kč
25. 9. - Svatováclavský jarmark, na Mírovém náměstí, Broumov.
25. 9. - Svatováclavský konzert – Pěvecký sbor Křížkovský. Koncert konaný v rámci projektu “Tak jako Pat a
Mat”.Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově. Vstupné: zdarma.
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

