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Toto číslo vychází jako prázdninové dvojčíslo – pro měsíce
červenec a srpen, je v rozšířeném vydání na šesti stranách.
Hledáme nového člena redakční rady Zpravodaje
Když před čtyřmi roky začalo pracovat nové zastupitelstvo, vzešel od nich nápad vydávat v Hynčicích
zpravodaj, ve kterém by obyvatelé Hynčic byli informováni o dění v obci, o připravovaných akcích, o činnosti
společenských organizací i o práci zastupitelstva. Počátkem ledna 2007 vyšlo první číslo Hynčického
zpravodaje. Měla jsem představu, že občané Hynčic budou do zpravodaje posílat alespoň krátké článečky, Záhy
se ukázalo, že to byla představa značně naivní. Za celou dobu existence zpravodaje přišlo asi pět příspěvků (zato
velice pěkných).
Protože se v létě z Hynčic odstěhuji, nebudu se od září na přípravě dalších čísel moci podílet. Proto vás
prosím: zamyslete se, zda by někdo z vás nebyl ochoten podílet se na tvorbě a grafické úpravě našeho
zpravodaje. Zájemce, který by byl ochoten spolupracovat s Českým svazem žen Hynčice (zpravodaj
vychází pod hlavičkou ČSŽ), se může ozvat kterékoliv člence redakční rady nebo na internetové adrese
uvedené na konci zpravodaje. Práce není honorovaná, je to nezištná práce pro občany Hynčic.

Pokud se v Hynčicích nikdo nenajde, hrozí, že vydávání Hynčického zpravodaje skončí.
A to by byla škoda, nemyslíte?
(J. Chaloupková)

ČSŽ HYNČICE PŘEJE VŠEM OBČANŮM HYNČIC
KRÁSNÉ SLUNEČNÉ LÉTO, PŘÍJEMNÝ
DOVOLENKOVÝ ODPOČINEK
A VŠEM DĚTEM NÁDHERNÉ PRÁZDNINY
PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
A NOVÝCH ZÁŽITKŮ.
Ze zasedání zastupitelstva 30. 6. 2010
–

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o průběhu Dětského dne Hynčice

–
–
–

zastupitelstvo vzalo na vědomí termín konání voleb do zastupitelstev obcí
zastupitelstvo schválilo prodej parcely č. 38/1 a 38/2
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o průběhu prací v obci
V červenci a srpnu nebudou úřední hodiny na OÚ Hynčice omezeny.

Můžete potřebovat

Svoz odpadů : pátek
2. 7. , 16. 7. , 30. 7. , 13. 8. , 27. 8. , 10. 9.
Obecní knihovna: čtvrtek 1. 7. , 29. 7. , 5. 8. , 26. 8. , 2. 9. 15:00 - 17:00h.
Zubní pohotovost:
3. - 4. 7. - MUDr. Petr Houštěk – Poliklinika Broumov – tel. 602 333 466
5. 7. - MUDr. D. Blažek
- ZS Police n. M tel. 491 543 844
6. 7. - MUDr. Neoralová - Horní 109, Teplice n. M. - 491 581 394, 602 333 460
10. - 11. 7. - MUDr. Jan Kubec
- ZS Police n. M tel. 491 543 398
17. - 18. 7. - MUDr. D. Kapitánová - ZS Meziměstí
tel. 491 582 381
24. - 25. 7. - MUDr. J. Práza
- Zdr. středisko Machov - tel. 491 547 139
31. 7. - 1. 8.- MUDr. L. Růžička ml. - poliklinika Broumov - tel. 603 479 132
7. - 8. 8. - MUDr. M. Pastelák
- Sadová 44, Broumov IV. - tel. 491 524 334
14. - 15. 8. - MUDr. Petr Houštěk – Poliklinika Broumov – tel. 602 333 466
21. - 22.8 . - MUDr. Ludvík Neoral - ZS Police n. M - tel. 491 541 654, 602 333 452
28. - 29. 8. - MUDr. Jaromír Kopecký – 17. listopadu 387, Police n. M. - 602 304 594
4. - 5. 9. - MUDr. L. Kapitán
- ZS Meziměstí
- tel. 491 582 381
Telefonní číslo, kam se můžete obrátit v případě náhlých zdravotních obtíží: 841 155 155.

Za poklady Broumovska
V průběhu letošních prázdnin se budou opět konat koncerty v kostelech na Broumovsku. Akci Za
poklady Broumovska pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska a jejím smyslem je zpopularizovat
barokní kostely na Broumovsku a získat prostředky na jejich opravu. Kdo koncerty v minulých letech
navštěvoval, ví, že se nejedná o žádné “kostelní zpěvy,” ale o kulturní akce regionálního významu.
Koncerty propaguje pravidelně regionální vysílání Českého rozhlasu. Vystupují zde naši přední umělci,
v minulých letech to byl např. kytarista Rak, houslista Hudeček nebo nadějná mladičká houslistka
Julinka Svěcená. Letos si můžete poslechnout např. operního pěvce Margitu. Posluchači jezdí na
koncerty z celého náchodského okresu, někdy i z Hradce Králové.
Koncerty se konají každou sobotu od 18 h, vždy v jiném kostele Broumovska, vstupné je
dobrovolné. OÚ Hynčice přispěl na koncerty částkou 5 000 Kč.
Kam a kdy můžete na koncert přijít?
3. 7. - Klášterní kostel Broumov – Five star quartet
10. 7. - kostel v Heřmánkovicích – J. Kekula – housle, J. Pěruška – viola, P. Hejný - violoncello
17. 7. - kostel v Šonově – Timea Acsai – flétna, J. Gabor - klavír
24. 7. - kostel ve Zdoňově – Jana Boušková - harfa
31. 7. - kostel v Otovicích Jazzová formace Théa a J. Koubková j. h.
7. 8. - kostel ve Vernéřovicích – Martin Kasík - klavír
14. 8. - kostel ve Vižňově – B Matoušek – housle, P. Saidl - kytara
21. 8. - kostel v Martínkovicích – I. Ženatý – housle, M. Mašek - klavír
28. 8. - kostel v Ruprechticích – Juventus Collegium FOK
4. 9. - kostel v Božanově – Štefan Margita – tenor, K. Bachmannová - klavír

Výlet žen z ČSŽ Hynčice
V sobotu 5. 6. se uskutečnil pro ženy z Hynčic výlet do Pardubic. Zajištěná byla plavba parníkem

pod Kuněticku horu a po obědě prohlídky zámku Hrádek u Nechanic.
Odjíždělo se ráno v 8 h za slunného dne z Hynčic. První zastávka na malém motorestu se nevydařila
– bylo ještě zavřeno a personál nebyl v náladě. Za mohutného smíchu jsme všichni pokračovali v jízdě.
Káva byla až u dalšího bistra. Příjezd k přístavu naší lodi nebyl vítězný. Pan kapitán nám sdělil, že z
bezpečnostních důvodů nemůže vyplout, řeka měla silný proud a 1 m vody nadstav. Bylo co
organizovat, na výběr byla aviatická pouť nebo Kunětická hora. Rozhodli jsme se pro druhé.
Pod !Kuňku! nás vyvezl řidič autobusem a krátkou pocházkou jsme se ocitli na nádvoří hradu.
Prohlídka byla zajímavá. Ženy shlédly expozice rytířského sálu, severní křídlo paláce, zbrojnici, věž –
výstavu fotografií hradu z konce 19. st. až po současnost a hradní kapli. Pro ty, kteří se zájezdu
neúčastnili, doplním, že Kunětická hora je dominantou východočeského Polabí. Za husitských válek se
stala pro husity důležitým opěrným místem. V r. 1491 přešla do majetku Pernštejnů, za nichž došlo k
přestavbě hradu a vznikl mohutný dvouvěžový hrad s mimořádně rozvinutým systémem opevnění.
Po prohlídce hradu následoval oběd v restauraci pod hradem a po obědě se pokračovalo na zámek
Nechanice. Zámek
byl velice krásný,
sály i komnaty
překrásně zařízené.
Dominující
bylo
dřevěné vyřezávané
obložení stěn a
stropů v kombinaci
s
koženými
látkovými
i
papírovými
tapetami. Nábytek
byl
vykládaný
dřevem a zlacenými
ornamenty.
Cesta zpátky
ubíhala rychle a v
dobré náladě jsme
se všechny vracely
domů.
(H. Michálková)

Dětské odpoledne

Počasí se konečně umoudřilo a přestalo nás trápit, déšť dovolil sluníčku, aby prohřálo první letní
dny. A tak se tradiční Dětské odpoledne o posledním předprázdninovém víkendu mohlo konat na hřišti,
bez hrozby promoknutí. Ženy z ČSŽ Hynčice připravily pro děti zajímavé soutěže, ceny i občerstvení.
Na obrázcích vidíte, v jakých disciplínách třicet šest soutěžících muselo obstát: lukostřelba, stříkání z
hasičské hadice, skoky přes švihadlo i v pytli, pronášení míče tunelem, cvrnkání kuliček a další.

Nov

é knížky v obecní knihovně
Ke sladkému lenošení v horkých slunečních dnech neodmyslitelně patří odpočinkové knížky. Právě
takové pro vás vybrala do obecní knihovny naše knihovnice p. Kubínová . Přijďte si některou z nich
vypůjčit.
SUVENÝR – T. Gerritsenová: ve sklepním depozitáři v muzeu leží dokonale uchovaná mumie. Jde
údajně o staroegyptský artefakt, ovšem soudní lékařka zjistí, že jde ve skutečnosti o oběť vraždy z
nedávné doby. Poté jsou objeveny další podobné nálezy a je rázem jasné, že po městě se pohybuje
šílený vrah.
KRAJKA – C. H: Clarková: Soukromá detektivka R. Reillyová a velitel policejní jednotky se právě
vzali a vyrazili na svatební cestu na romantický hrad v západním Irsku. Ale ani tady neuniknou práci.
Při první vycházce na starém hřbitově objeví náhodou hrob, který nese jméno Reillyová. Byla to
krajkářka, která téměř před 200 lety nedostala zaplaceno za nádherný krajkový ubrus vyrobený pro
hradní slavnost. Od těch dob podle legendy na hradě straší.
SRDCE V PÍSKU – Klára Janečková: Pilot Petr a Sandra se potkají na dovolené v Dominikánské
republice. Nádherný pobyt se ale změní v noční můru, protože přes letovisko se prožene hurikán.
Všichni se schovají v krytu kasina, zdá se ale, že ten nápor hurikánu nevydrží.

Z historie Hynčic – Hynčická mechanická tkalcovna a přádelna
(pokračování z minulého čísla)
Majiteli továrny v Hynčicích patřilo však více domů v obci, bydleli tam zaměstnanci jeho podniku:
čp. 19, 21, 52, 59, 86. A. Heinzel vlastnil také dům čp. 53 – zde na počátku století zřídil líheň pstruhů.
Továrnu v r. 1934 zakoupila Česká eskomptní a úvěrová banka a přeměnila ji v akciovou
společnost Hynčická mechanická tkalcovna. Továrnu s 260 dělníky vedl Friedrich Heinzel. V r. 1942
tkalcovnu získala firma J. A. Kluge Horní Staré Město a od 1. 3. 1944 musela uvolnit objekty
tkalcovny firmě Siemens Schuckert z Berlína, která sem přestěhovala výrobu izolačních materiálů.
Po válce závod převzal národní podnik Kablo, v r. 1946 byla továrna začleněna do Českých
lnářských závodů, o tři roky později do národního podniku Úpolen Úpice a od této doby se zde
neprováděla žádná modernizace. Textilní výroba byla naopak omezována a v r. 1956 zcela
zlikvidována.
Továrnu převzal n. p. Meopta, který sem přestěhoval svou výrobu z Broumova a začala se psát
nejslavnější éra existence hynčické továrny. Dílny byly přizpůsobeny pro opticko - mechanickou
výrobu. Po rekonstrukci závodu se zde začaly vyrábět fotografické přístroje – Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Stereokamera. Ty si oblíbili fotoamatéři nejen v Československu, ale i v dalších 25
zemích, kam se přístroje vyvážely. Fotoaparátů Flexaret se vyrobilo 285 735 kusů, úspěšný byl
fotoaparát Mikroma II, který obdržel zlatou medaili na světové výstavě EXPO v Bruselu. Promítací
přístroj 16mm Meolux II zase sklízel uznání na Světové výstavě foto – kino v Kolíně n. Rýnem v r.
1972. Meopta Hynčice byla monopolním výrobcem promítacích přístrojů 8mm. Postupně přibývala
další výroba: otočné telefonní voliče (důležitá část telefonních ústředen), časové strojky, optické měřiče
bezpečnosti zdraví v hlubinných dolech, děrovače pro samočinné počítače Aritma.
V době největšího rozmachu závodu koncem 60. let pracovalo v Meoptě Hynčice 700 zaměstnanců,
z toho přes 50% žen.
Se zaváděním nových výrobků musely být prováděny i rekonstrukce budov a obměny strojů v
dílnách. První úpravy proběhly před přestěhováním výroby z Broumova. Další rozsáhlé rekonstrukce:
1959 – 61 – výstavba galvaniky a neutralizační stanice
1961 – 63 – rekonstrukce kotelny, výstavba sociálního zařízení, likvidace parního stroje
1964 – bývalá tělocvična přebudována na montážní halu, vybudování lisovny
1967 – rozšíření kotelny, do provozu bylo uvedeno zubní středisko
1970 – byl vybudován vlastní vodovod z prameniště vzdáleného od závodu asi 500m
1976 – dokončena nová galvanika s automatickou linkou pokovování
1977 - 78 – výstavba kotelny na tekutý plyn.
(J. Chaloupková)

V červenci oslaví kulaté narozeniny:

Radek Brož
Marie Vachková

Olga Česalová
Roman Pokorný

V srpnu oslaví kulaté narozeniny:

Renata Voborníková
Drahomíra Horáková

Jan Zuzula
Renata Klusoňová

Do dalších let hodně pevného zdraví přejí OÚ, SPOZ a ČSŽ Hynčice.

Houbový bramborák
K létu a k Hynčicím neodmyslitelně patří houby. Ta pravá houbařská sezóna sice ještě letos
nezačala, ale proč se na ni nepřipravit předem? Přinášíme vám recept na skvělý houbový bramborák.
Potřebujete: 250 g čerstvých hub, 500 g brambor, 40 g hladké mouky, 1 vejce, sůl, kmín, pepř,
majoránku a tuk na smažení.
Pokrájené houby podusíte ve vlastní šťávě a z ostatních surovin si připravíte bramborákové těsto.
Do těsta přidáte prochladlé houby, promícháte a smažíte.

V červenci můžete navštívit:
do 31. 8. - výstava fotografií Jiřího Bartoše. Výstavní síň Staré radnice v Broumově.
2. 7. - ABBA STARS – open air – jedna z nejlepších revivalových kapel světa. Koncert v klášterní zahradě Broumov.
Občerstvení zajištěno. Od 20 h. Vstupné: 150 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě.
3. 7. - Jak Tonda léčil rohatou princeznu – pohádka pro děti v klášterní zahradě Broumov. Od 15 h, vstup: 40 Kč.
9. 7. - Noční klášter a zahrada – tajemná noční prohlídka Broumovského kláštera a jeho zahrady. Prohlídky
začínají ve 22 h a 23 h, tajemná oživlá zahrada je otevřena od 22 h do 00.30 h. Vstupné: 100 Kč.
Pro velký zájem je vhodné si vstupenky rezervovat.
10. 7. - Klášterní slavnosti u příležitosti svátku sv. Benedikta – divadelní představení, kejklíř, beseda, pohádky,
stánky s řemesly, občerstvení. Více na samostatných plakátech. Koná se v Broumovském klášteře,
od 10 h do 18 h, vstup: 50 Kč.
13. 7. - Kabaret revue - divadelní kus určený k pobavení. Divadlo v klášterní zahradě v Broumově. Od 20 h,
vstup: 50 Kč.
15. 7. - Kočka na kolejích - úspěšná divadelní hra v klášterní zahradě. Od 20 h, vstup: 40 Kč.
17. 7. - Tichou krajinou – vernisáž obrazů A. Vacka ve Výstavní síni klášterní zahrady v Broumově, od 15 h.
20. 7. - Audience – hra V. Havla v klášterní zahradě Broumov. Od 20 h, vstup: 40 Kč.
23. 7. - Noční klášter a zahrada – tajemná noční prohlídka Broumovského kláštera a jeho zahrady.. Prohlídky
začínají ve 22 h a 23 h, tajemná oživlá zahrada je otevřena od 22 h do 00.30 h. Vstupné: 100 Kč.
Pro velký zájem je vhodné si vstupenky rezervovat.
25. 7. - 30. 7. - Malé letní divadlení – 5. ročník týdenní letní přehlídky divadel různých žánrů. Bližší informace na
samostatných plakátech. Nádvoří kláštera v Broumové.

Redakční rada Zpravodaje: V. Hermonová, J. Chaloupková, H. Michálková. Své připomínky
ke zpravodaji, náměty a příspěvky předejte členům redakční rady nebo zasílejte na adresu
chaloupkovajaroslava@seznam.cz nebo obec.hyncice@worldonline.cz

