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Otvírání studánky
První májové ráno jsme se probudili do
vytrvalého deště. Ještě po osmé hodině to
vypadalo, že otvírání studánky se bude
muset kvůli nevlídnému počasí o týden
odložit. V devět hodin se však nebe
slitovalo, mraky se protrhaly a déšť ustal. A
tak se mohly děti v deset hodin vydat na
své putování ke studánce . Cesta začala opět
na parkovišti, kde děti nakreslily čarodějnici
zatoulanou z Filipojakubské noci. Na louce
poznávali účastníci bylinky potřebné na
vaření lektvarů, v lese se schovávali před
zlou čarodějnicí, sestavovali její portrét,
očesávali strom bonbónovník, dokonce našli
a snědli celou perníkovou chaloupku.
Protože děti byly šikovné, splnily všechny
uložené úkoly a u studánky posbíraly
čarodějnici i rozsypaný zlatý poklad, měla
pro ně čarodějnice nachystanou odměnu –
dva sladké poklady. Nakonec vykouklo i
sluníčko, které asi bylo zvědavé, zda děti
odemkly studánku tím správným klíčem. U studánky si ještě všichni opekly špekáčky, děti si chvíli pohrály a
vyrazilo se na zpáteční cestu.
Na závěr ještě jedna zajímavost: věřili byste tomu, že věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším
účastníkem vycházky byl 76 let?

Ze zasedání zastupitelstva 31. 3. 2010
–
–
–
–
–
–

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finanční komise za období listopad až prosinec 2009
zastupitelstvo vzalo na vědomí postup prací v nejbližším období
zastupitelstvo vzalo na vědomí termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
zastupitelstvo vzalo na vědomí účast na soutěži DSO Broumovsko
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty o jednání o skládce odpadů s p. Mikulášem a
Milanem Horvátovými
zastupitelstvo schválilo snížení nájemného za pronájem pohostinství na měsíce březen až červen o
částku 2 680 Kč

Ze zasedání zastupitelstva 28. 4. 2010
–
–
–
–
–

zastupitelstvo vzalo na vědomí určení místa pro pálení čarodějnic
zastupitelstvo uložilo zajistit požární bezpečnost při pálení čarodějnic
zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč na pořádání koncertů v kostelech
zastupitelstvo schválilo záměr o prodeji parcel č. 38/1 a 38/2, které jsou v majetku obce
zastupitelstvo schválilo pronájem bytu v domě č. 89
zastupitelstvo schválilo s výhradami závěrečný účet hospodaření obce Hynčice za r. 2009

Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu 26. 5. 2010 v 19 h.

Můžete potřebovat

Svoz odpadů : pátek
7. 5. , 21. 5. , 4. 6.
Obecní knihovna: čtvrtek 6. 5. , 27. 5. 15:00 - 17:00h.
Zubní pohotovost:
8. - 9. 5. - MUDr. M. Pastelák - Sadová 44, Broumov IV. - tel. 491 524 334
15. - 16. 5. - MUDr. L. Růžička ml. - poliklinika Broumov
- tel. 603 479 132
22. - 23. 5. - MDDr.. Petr Houštěk – Poliklinika Broumov – tel. 491 523 607
29. - 30. 5. - MUDr. Ludvík Neoral - ZS Police n. M - tel. 491 541 654
5. - 6. 6. - MUDr. Jaromír Kopecký – 17. listopadu 387, Police n. M. 602304594
Telefonní číslo, kam se můžete obrátit v případě náhlých zdravotních obtíží: 841 155 155.

Čarodějnice

O noci, kdy duben přechází v máj, se říká, že je
kouzelná . Od nepaměti se po setmění „pálí
čarodějnice“. V posledních letech se z této společenské
akce, kdy se mladí i staří z vesnice scházeli u ohně,
stávají spíše malé rodinné sešlosti na zahrádkách, kde
si malé skupinky lidí opékají špekáčky nebo grilují
maso. Hasiči z Hynčic se pokoušejí obnovit tradici
čarodějnic v Hynčicích. Letos také nachystali na
poslední dubnový večer úhlednou hranici na hřišti za
školou,
rodina
Šimkova
dodala
krásnou
čarodějnici.Oslavit kouzelnou filipojakubskou noc
přišly čtyři desítky lidí. Poseděli, pobavili se, popili
pivečka. Poděkování patří p. Kortišovi, který se po
celou dobu staral, o to, aby jejich poháry byly stále
plné.

Nezapomeňte!
Do konce května musí být uhrazeny poplatky za psy a pozemky. Kdo tak dosud
neučinil, uhraďte poplatky v době úředních hodin v kanceláři OÚ.

Termín voleb
Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR se budou konat v pátek 28. 5. od 14 h do 22 h a
v sobotu 29. 5. od 8 do 14 h v zasedací místnosti OÚ.

Co možná nevíte o pálení čarodějnic
Nelze přesně určit, jak starý je obyčej pálení čarodějnic. Už v předkřesťanských dobách věřili lidé,
že oheň působí jako ochrana proti nadpřirozeným mocnostem. Později, ve středověku, se věřilo, že
filipojakubská noc – noc na přelomu dubna a května – je kouzelná. Zlé síly mají tuto noc větší moc než
jindy, proto se před nimi lidé snažili bránit – magickými kruhy, zaříkáváním, ale i rámusem, protože
hluku se prý čarodějnice bojí.
V každé vesnici dříve bylo místo k pálení na kopci nebo na blízké strání, dobře viditelné a zároveň
bezpečné, aby nehrozil požár. Příprava dřeva a postavení hranice bývala záležitost mládeže, k zapálení
se však sešli všichni včetně dospělých a dětí. Byla a stále to je příležitost k zábavě, popíjení. Mnozí z
nás si pamatují na to, jak jsme jako děti vyhazovali zapálená košťata do výšky. Je to starý zvyk, prý se
to dělalo proto, aby byly vidět čarodějnice létající na košťatech, anebo se mohla i některá srazit. Lidé za
tímto účelem schovávali po celý rok stará košťata, aby jich k ohni bylo co nejvíce.
Kdo už někdy hranici stavěl, ví, že to není vůbec jednoduché. Postavit hranici tak, aby byla
dostatečně vysoká, nespadla a hodně dlouho hořela, není vůbec jednoduché. Používá se silná kulatina a
zelené chvojí. Na vrchol se usazuje čarodějnice – ustrojené koště.
(J. Chaloupková)

Pozvánka na výlet

Krásné slunečné dny lákají k výletům do přírody. Na to,
abychom navštívili zajímavá místa, nemusíme v našem kraji
plném pozoruhodností jezdit daleko. Například v horní části
Martínkovic je obora s daňky, muflony, jeleny a dalšími zvířaty.
Daňci i jeleni jsou krotcí,pro jablíčko nebo jiný pamlsek si
přijdou až k plotu a mnohdy se nechají i pohladit, k velké radosti
nejen dětí. U ohrady si můžete přečíst zajímavosti ze života zde
chované zvěře. Obora se nachází přímo u silnice, autem se dá
dojet téměř až k ní. Vede tudy i značená cyklostezka. Kdo má
chuť a sílu, může potom vystoupat po turistické značce
romantickou Zaječí roklí na Slavný, kde se nachází známé
Slavenské hřiby.
V
minulých
letech tu bylo
mnoho stromů
vykáceno,
otevřel se tak
nádherný
pohled na skály, které se dříve skrývaly v hustém
lesním porostu. I starší lidé, kteří si už netroufnou na
výstup Zaječí roklí, se mohou v horní části
Martínkovic vydat na krátkou pěknou vycházku,
například neznačenou cestou pod lesem bývalou
křížovou cestou. Křížky jsou dnes udržované.I odtud
jsou zajímavé výhledy do krajiny. (J. Chaloupková)

V květnu oslaví kulaté narozeniny:

Renata Dlouhá
František Remeš ml.
Do dalších let hodně pevného zdraví přejí OÚ, SPOZ a ČSŽ
Hynčice.

V dubnu jsme se rozloučili s panem Janem Koňarikem. Čest jeho
památce.
Nové knížky v obecní knihovně
R. Cook – Epidemie: Lékařův život je v troskách – přišel o práci i o rodinu.Zájem o život v něm
vzbudí až série prudce nakažlivých smrtelných onemocnění. Při hledání pravdy se setkává se
zajímavou ženou.
K. Sewellová – Ledová past: život waleského chirurga se ocitne v troskách ve chvíli, kdy se dozví, že
je otcem patnáctiletých dvojčat, které se narodily ženě, se kterou nikdy nic neměl. Rozjede se na daleký
sever pátrat po tom, jak je to možné a proč ho někdo nenávidí tolik, že se rozhodne zničit mu život.

D.Steel – Nerovný vztah: úspěšná majitelka galerie ve středním věku ovdoví. Z letargie ji vytrhne až
seznámení s mladým umělcem. Vše je však proti tomuto vztahu: dcera, věkový rozdíl milenců, životní
postoje i zvyky. Má láska nárok na existenci?
V květnu můžete navštívit:
od 2.5. do 6. 6. - Výstava Ivy Hủtnerové. Výstavní síň klášterní zahrady v Broumově, denně 9 – 12 a 14 – 17 h.
Vstup: 10 Kč.
Od 5. 5. je otevřen Geopark Vižňov (na cestě mezi kostelem a restaurací ve Vižňově).
8. 5. - O kohoutkovi a slepičce – pohádka. Městské divadlo Broumov, od 15 h, vstup: 40 Kč.
8. 5. - Májový jarmark v Teplicích n. M. , v parku vedle fotbalového hřiště.
18. 5. - Módní přehlídka. Městské divadlo Broumov, od 18 h. Pořádá Výbor ČSŽ, EDA a Město Broumov.
Vstup: 50 Kč.
20. 5. - Traband – koncert hudební skupiny. Městské divadlo Broumov, od 19 h, vstup: 150 Kč.
21. 5. - beseda o houbách, přednáší Ing. Baier, přední český znalec hub. Kiosek u nemocnice Broumov, od 16
h.
22. 5. Kabaret revue – premiéra divadelního kusu určeného k pobavení. Divadlo v klášterní zahradě v
Broumově. Od 19 h, vstup: 50 Kč.
29. 5. - Dětský den v Meziměstí. Na děti čeká pohádkový les, soutěže, tvoření a v 15.30 h malé vystoupení.
Pořádá MC Meziměstí. Od 14 h na hřišti u ZŠ , při nepříznivém počasí v tělocvičně.
5. 6. Vinum et cetera. Slavnostní zahájení turistické sezóny spojené s ochutnávkou vín. Nádvoří Broumovského
kláštera, od 13 do 21.30 h.
5. 6. - Meziměstskej škrpál – turistický pochod. Start z hřiště „U kina“ od 8.00 do 9.00 h. Směr pochodu
Starostín, Vižňov, Ruprechtický Špičák, Ruprechtice. Občerstvení na Špičáku a v cíli.

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

