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Výsledky voleb do Parlamentu ČR
Ve dnech 28. - 29. 5 proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR. V Hynčicích volilo ze 158 voličů
68, tj.43 % voličů. Volební účast v Hynčicích byla nejmenší v Královéhradeckém kraji. (V obcích
náchodského okresu se volební účast pohybovala okolo 60 %). Výsledky voleb v Hynčicích jsou také
odlišné od celostátních výsledků.
Výsledky voleb v Hynčicích:
ČSSD – 19 hlasů – 27,9 % (v ČR 22 %)
KSČM – 17 hlasů – 24,6 % (v ČR 11,3 %)
ODS – 7 hlasů – 10,3 % (v ČR 20 %)
VĚCI VEŘEJNÉ – 5 hlasů – 7,4 %
SUVERENITA – 5 hlasů – 7,4 %
Strana zelených – 4 hlasy – 5.9 %
KDU ČSL – 3 hlasy – 4,4 %
TOP 09 – 3 hlasy - 4,4 %
Strana práv občanů – Zemanovci – 3 hlasy - 4,4 %
Dělnická strana sociální spravedlnosti– 2 hlasy – 2,9 %
Pro zajímavost: pamatujete si, s jakým zájmem se v Hynčicích setkaly volby do Parlamentu ČR
v uplynulých dvaceti letech? Následující čísla udávají, kolik procent voličů se voleb do parlamentu
v Hynčicích zúčastnilo a která strana je v Hynčicích vyhrála:
1992 – zúčastnilo se 85 % voličů (vyhrála ODS - 20 %)
1996 – 78,5 % voličů (vyhrála ČSSD – 48,5 %)
2002 – 51 % voličů (vyhrála KSČM – 31,6 %)
2006 – 55,8 % voličů (vyhrála ODS 32,6 %)

ČSŽ Hynčice zve všechny děti i dospělé na

DĚTSKÉ ODPOLEDNE

v sobotu 26. června od 14 h
na hřišti za bývalou školou

Pro děti budou připraveny zábavné soutěže s odměnami.
Přijďte děti povzbudit a pobavit se.
Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí bude akce
přeložena na sál kulturního domu.

Ze zasedání zastupitelstva 26. 5. 2010
–
–

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přípravách voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o připravované soutěži DSO Broumovsko
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu 30. 6. 2010 v 19 h.

Můžete potřebovat
Svoz odpadů : pátek
4. 6. , 18. 6. , 2. 7.
Obecní knihovna: čtvrtek 3. 6. , 24. 6. , 1. 7.

15:00 - 17:00h.

Zubní pohotovost:
12. - 13. 6. - MUDr. L. Kapitán
- ZS Meziměstí
- tel. 491 582 381
19. - 20. 6. - Bc. J. N. Ogriščenko – dentista - ZS VEBA Olivětín 66 - tel. 491 502 425
26. - 27. 6. - MUDr. V. Ogriščenko - ZS VEBA Olivětín 66
- tel. 491 502 525
Telefonní číslo, kam se můžete obrátit v případě náhlých zdravotních obtíží: 841 155 155.

Informace společnosti EKO-KOM
(tato společnost se zabývá tříděním odpadů)
“Co víme a nevíme o třídění odpadů?
Třídění odpadů by mělo být v dnešní době naprostou samozřejmostí. V bruselském regionu
například zavedli od Nového roku povinné třídění plastů, skla, papíru, plechovek a nápojových kartonů.
U nás zatím třídíme odpad dobrovolně. Množství měst a obcí, které se zapojují do sběru tříděného
odpadu, však rok od roku narůstá.
Co je třídění odpadu?
Zjednodušeně řečeno – sběr jednotlivých druhů odpadů odděleně od ostatních. Roztříděný odpad se
recykluje a může se znovu začlenit do výroby. Tím se šetří přírodní zdroje.
Barevné kontejnery – co tam patří?
Žlutý kontejner je určen na plasty, zelený na barevné sklo – lahve od piva, vína, tabulové sklo,
sklenice, bílý na sklo čiré – průhledné lahve, sklenice a skleněné nádoby z domácnosti. Nesmí však být
z varného skla. Ve městech najdete ještě kontejnery modré – na papír, hnědé – na bioodpad (zbytky
jídel, zahradní odpad), červené – na drobnou elektroniku, oranžové – na sběr nápojových kartonů.
Kontejnerů na tříděný odpad stále přibývá. V Královéhradeckém kraji je v tuto chvíli rozmístěno
11 700 kontejnerů na tříděný sběr. Třídí tu 399 ze 448 obcí, což je téměř 90 %. Lidé chápou, že pro
hezčí a zdravější prostředí musí něco udělat i oni sami.”
Na závěr otázka pro vás – víte přesně, kolik kontejnerů na tříděný odpad máme v Hynčicích? Pokud
ne, udělejte si vycházku po naší obci a kontejnery si spočítejte.

Ukázky hornin v Geoparku Vižňov
5. května se konalo slavnostní otevření nově vybudovaného Geoparku ve Vižňově. Na otevření byla
přítomna i většina dětí, které z Hynčic dojíždí do školy v Meziměstí, neboť ZŠ Meziměstí je jedním z partnerů
geoparku. Hlavní podíl na vybudování geoparku má p. učitel Souček ze ZŠ Meziměstí. Geologie je jedním z
jeho dlouholetých koníčků. Geopark ve Vižňově představuje horniny vyskytující se nejčastěji v tzv.
vnitrosudetské pánvi, tedy v našem okolí.
V geoparku mají zastoupení hned dva vzorky z Hynčic – hornina z Permské stěny (to je skála naproti vile čp.
5) a hornina z lomu Hynčice. Možná ani všichni nevíte, že Permská stěna je přírodní památkou. Tvoří ho
horniny, které přímo nebo nepřímo souvisejí s vulkanickou činností. Jsou tu zastoupeny skvrnité brekcie,
slepence, pískovce, jílovce, prachovce. Stěnový lom na okraji Hynčic tvoří ignimbrity hynčického typu. Hlavní
minerály jsou křemen a K – živec.

Pokud geopark navštívíte, uvidíte nejen velké vzorky jednotlivých hornin, ale také jejich úlomky zabroušené
do hladké plochy. Možná budete překvapení, jak krásně vypadá i „obyčejný kámen“, je-li pěkně vybroušen. U
každého vzorku najdete fotografie z místa nálezu i odborné povídání.
Geopark ve Vižňově najdete snadno – nachází se na cestě mezi kostelem a hostincem. Je volně přístupný,
prostranství je krásně upraveno a bude se tam určitě líbit i těm, kteří toho o horninách příliš nevědí.

Pozvánka na letní výlet
Také po celé letošní léto bude autobusová společnost CDS Náchod provozovat cyklobusy do
známých turistických center. Cyklobusy nejsou určeny jen cykloturistům, ale hojně je využívají i
vyznavači pěších výletů. Jsou ideální také pro starší lidi, kteří nezvládnou namáhavější výlety. A starší
nebo staří lidé je také opravdu poměrně dost využívají. Dovezou je totiž přímo do atraktivního
turistického místa a navečer se vracejí zpět. Autobusy jezdí každý víkend a státní svátek v době od
15. 5. do 26. 9.
První linka vás doveze do významného polského střediska Karlov. V Karlově je vstup do
překrásného skalního města, které my známe pod názvem Hejšovina. Autobus odjíždí v 8.00 od
vlakového nádraží v Náchodě (z Hynčic musíte vyjet vlakem v 6.11 h a v Náchodě hodinku na autobus
počkat, to je jediná nepříjemnost celého dne), cesta do Karlova trvá jen půlhodinku. Tam si v klidu
projdete skalní město, ochutnáte některou z prodávaných specialit nebo si posedíte v restauraci a v 16
h odjedete autobusem zpět do Náchoda a vlakem se vrátíte domů.
Pokud zatoužíte navštívit Krkonoše, nechte se vyvézt na Pomezní Boudy. Tento autobus je pro nás
obzvláště výhodný, protože nastoupíte v 8.50 na náměstí v Teplicích n. M. (přípoj je vlakem z Hynčic v
8.11 h). Nechodící výletníci mohou strávit krásný den přímo ve středisku Pomezní Boudy, případně se
projít do Malé Úpy nebo okolí. Ti zdatnější si mohou dojít na Sněžku a sjet lanovkou do Pece p. Sn.
Tento výlet je vhodný pro rodiny s dětmi. Autobus zpět odjíždí v 16.15 z Pomezních Bud a zajíždí také
do Pece p. Sn. Cyklobus na Pomezní Boudy jezdí o hlavních prázdninách dokonce každý den.
Můžete se jet podívat také na Masarykovu chatu na Šerlichu v Orlických horách. Potom využijete
cyklobus odjíždějící z Náchoda v 8. 00 h. Vyveze vás až zcela pod vrchol Šerlichu. Zde se můžete
projít a naobědvat se ve známé restauraci, případně sejít do Deštného. Autobus ze Šerlichu odjíždí v
15.15 h a vrací se přes Deštné a Sedloňov do Náchoda.
Dalším cyklobusem se můžete svézt na Jestřebí hory – do Odolova. Nastoupit můžete v 9.35 h v
Náchodě nebo v 9.55 v Hronově. Tímto autobusem se ale nevrátíte zpět, musíte dojít na vlak do
Svatoňovic, Radvanic, případně až do Hronova.
Více informací o cyklobusech najdete na adrese www.kladskepomezi.cz

Z historie Hynčic – Hynčická mechanická tkalcovna a přádelna
Původně zemědělský charakter obce byl narušen v polovině 19. st. výstavbou textilní továrny.
Přádelnu lnu v r. 1860 založili bratři Josef a Ferdinand Heinzelovi z Ruprechtic. O čtyři roky později
však továrna vyhořela. R. 1864 byla opravena a rozšířena, v r. 1888 firmu převzal Anselm Heinzel,
syn Josefa Heinzela. Koncem 19. st. již zaměstnávala 165 dělníků. Přízi zpracovávali i další domácí
tkalci. Výdejny příze byly v Jetřichově, Božanově, Polici a Verneřovicích. V roce 1892 byla k závodu
přistavěna ještě tkalcovna lnu a bavlny. Tkalcovna byla vybavena parním strojem o 200 koňských
silách. Pracovalo v ní 72 tkalců a její roční produkce představovala 200 000 metrů tkanin. Zboží bylo
vyváženo do zemí Rakouska–Uherska. Do začátku první světové války se počet stavů zvýšil z
původních 72 na 352! V této době – na přelomu 19. a 20. st. dosáhly Hynčice také největšího rozkvětu,
žilo zde více než 900 obyvatel.
Po r. 1912 byla omezována práce v přádelně, rozšiřována byla tkalcovna a úpravna. Po r. 1918
závod pracoval především na export. Zejména kvalitní poloplátno bylo vyváženo do Švýcarska a
severských zemí.
Majitel Hynčické mechanické tkalcovny a přádelny založil při podniku nejen koloniální obchod, ale
také závodní jídelnu, mateřskou školu, dům důchodců. Ve vesnici si dal v r. 1920 postavit rodinnou
vilu čp. 5 s velkou zahradou a konírnou. Pro zaměstnance dal vystavět činžovní domy – čp. 16, 39, 54,
74, 79, 88, 89.
(J. Chaloupková)

V červnu oslaví kulaté narozeniny:

Martin Čuri
Roman Fatura st.

Jana Hájková
Marta Zuzulová

Do dalších let hodně pevného zdraví přejí OÚ, SPOZ a ČSŽ
Hynčice.
Dodatečně blahopřejeme také Pavlovi Dvořákovi, který oslavil narozeniny v
měsíci květnu. Tímto se mu omlouváme.

V květnu jsme se rozloučili s naším dlouholetým spoluobčanem, panem Emilem
Koňarikem, který nás opustil ve věku 87 let. Čest jeho památce.

Včervnu můžete navštívit:
od 7. 6. do 31. 8. - výstava fotografií Jiřího Bartoše. Výstavní síň Staré radnice v Broumově.
10. 6. - Audience – hra V. Havla v klášterní zahradě Broumov. Od 20 h, vstup: 40 Kč.
12. 6. - Den s lesy ČR – soutěže pro děti v klášterní zahradě Broumov. Od 8.45 h. Vstup: zdarma.
12. 6. - Slavnost parku Alejka – zahájení první sezóny proměněného parku Alejka v Broumově (za Penny
Marketem). Hudební a divadelní vystoupení na letní scéně, soutěže. 14 – 19 h.
17. 6. - Kabaret Revue – divadelní kus určený k pobavení. Divadlo v klášterní zahradě v Broumově. Od 20 h,
vstup: 50 Kč.
19. 6. - Vyprávění starého stromu – krásná pohádka v podání Divadla M. Kopeckého. Klášterní zahrada
Broumov, od 15 h, vstup: 40 Kč.
19. 6. Putování Broumovskem – turistická akce pro pěší i cykloturisty, různě dlouhé trasy, start od 7 h do 9 h
na fotbalovém hřišti u Křinického sídliště v Broumově. Startovné 20 Kč.
24. 6. - Kočka na kolejích – úspěšná divadelní hra v klášterní zahradě. Od 20 h, vstup: 40 Kč.
25. 6. - 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: 100Kč. Pro velký zájem
je vhodné si vstupenky rezervovat.
26. 6. - Broumovská pouť – pouťové atrakce, stánkový prodej, opékané prase, pouťové koláče, kulturní
program a ohňostroj. Mírové náměstí v Broumově od 15 h.
26. 6. - Missa sanctissimae Trinitatis . – J. D. Zelenka – koncert pěveckého sboru z Nového Města n. M.
Koncert v rámci projektu Tak jako Pat a Mat. Klášterní kostel Broumov, od 18 h, vstup: zdarma.
2. 7. - ABBA STARS – nejvěrnější dvojníci legendární skupiny Abba. Klášterní zahrada Broumov, od 20 h. Vstup:
150 Kč.
3. 7. - Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru – pohádka pro děti. Klášterní zahrada Broumov, od 15 h.
Vstup: 40 Kč.
3. 7. - koncert v kostele – Five Star kvartet - klarinety. První koncert letošního hudebního cyklu Za poklady
Broumovska. Klášterní kostel v Broumově.

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

