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Oslava MDŽ
Zábavné odpoledne při příležitosti Mezinárodního dne žen připravil v sobotu 13. března Obecní úřad Hynčice
ve spolupráci s Českým svazem žen. Slavnostní odpoledne zahájil starosta obce krátkým proslovem, a přípitkem
na zdraví hynčických žen. Následovala malá módní přehlídka, se kterou přijely ženy z Trutnova. Modely
představily „na molu“ místní obyvatelky za pohotového hudebního doprovodu skupiny Klapeto. Nejprve jsme si
připomněli módu 60. a 70. let, potom halenky a šaty současné módy s nápaditými aplikacemi. Co model, to
originál. Největší potlesk vzbudila krásná večerní dlouhá róba. Některé divačky využily po přehlídce možnosti si
model zakoupit.
Po sladkém malém pohoštění přišla volná zábava. Ač byli i tentokrát pozváni také muži, aby si jejich
protějšky mohly zatančit, přišli pouze tři. Ostatní, jako vždy, seděli o patro níž u půllitru piva. Hudebníky ze
skupiny Klapeto to tentokrát už nepřekvapilo. Od minula věděli, že hynčické ženy se umí skvěle bavit i samy a
tak ke skvělé náladě z plných sil přispěli. Bavili se hosté i hudebníci. Ve večerních hodinách jsme se rozcházeli
spokojeně všichni: šest desítek hostů, muzikanti i pořadatelé.

Svoz velkoobjemového odpadu a železného šrotu
Obec Hynčice ve spolupráci s firmou RUMPOLD, s.r.o. oznamuje, že v úterý 6. 4. 2009 od 16 do
16.30 h bude proveden svoz velkoobjemového odpadu. Sběrná vozidla budou přistavena na parkovišti
u Broumovských strojíren. Poplatek za svoz velkoobjemového materiálu nebude vybírán od těch,
kteří mají zaplacenu známku na svoz odpadu pro letošní rok.
Odpad nesmí být odkládán na určeném místě před příjezdem svozového vozidla, pracovníci firmy
RUMPOLD ho budou od občanů odebírat sami.
Co se bude sbírat?
Velkoobjemový materiál: staré matrace, koberce apod. Staré noviny a časopisy pevně svázané.
Pneumatiky z osobních vozidel včetně disků (4 pneumatiky na 1 rodinu).
Nebezpečný odpad: oleje, tuky, ředidla, pryskyřice, lepidla, léky, baterie, akumulátory, zářivky,
televizory, lednice apod.
Co do odpadu nepatří?
Nebudou se odebírat odpady ze stavebnictví (eternit apod.)
Podrobnější informace najdete na veřejné vývěsce. Případné dotazy ke svozu zodpoví firma
Rumpold, tel. 491 524 691 nebo 606 632 232.
Svoz starého železa provedou dobrovolní hasiči v sobotu 4. dubna dopoledne, od 8 h do 12 h.
Staré železo připravte na viditelném místě u domu, nejlépe až v sobotu ráno.
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu 28. 4. 2010 v 19 h.

Můžete potřebovat
Svoz odpadů : pátek 9. 4. , 23. 4. , 7. 5.
Obecní knihovna: čtvrtek 1. 4. , 29. 4. , 6. 5. 15:00 - 17:00h.
Zubní pohotovost:
3. 4. - MUDr. Ludvík Neoral - ZS Police n. M
- tel. 491 541 654
4. 4. - MUDr. L. Růžička - poliklinika Broumov - tel. 603 479 084
5. 4. - MUDr. D. Blažek - ZS Police n. M
tel. 491 543 844
10. - 11. 4. - MUDr. Neoralová - Horní 109, Teplice n. M. - tel. 491 581 394
17. - 18. 4.- MUDr. Jan Kubec - ZS Police n. M
tel. 491 543 398
24. - 25. 4. - MUDr. D. Kapitánová - ZS Meziměstí tel. 491 582 381
1. - 2. 5. - MUDr. J. Práza - Zdr. středisko Machov - tel. 491 547 139
Telefonní číslo, kam se můžete obrátit v případě náhlých zdravotních obtíží: 841 155 155.

Nezmeškejte výměnu řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010. Zkontrolujte si, kdy byl váš řidičský průkaz vydán a
případnou výměnu nenechávejte na poslední chvíli na prosinec. Mohlo by se vám stát, že budete nemile
překvapeni velkým množstvím žadatelů. O výměnu si žádáte na odboru dopravy MěÚ Broumov.

Pozor na zloděje!
V posledním období se v okolních obcích množí počet nejrůznějších krádeží. Dejte si pozor na věci
uschované v kůlnách a podobně. Zloděje bohužel nezastaví ani kladka, kterou mívá většina lidí svůj
majetek zabezpečen. Nás před krádeží zachránila jen náhoda.
Když se syn vrátil hodinu po půlnoci ze směny a chtěl si kolo uschovat do kůlny, s podivem zjistil,
že kladka u kůlny chybí. Prohlédl i sousední kůlny a zjistil, že kladky jsou ucvakané na všech dveřích.
Zloděje pravděpodobně vyrušil ve chvíli, kdy už měl vše připraveno k „vyskladňování.“ Nikoho
samozřejmě nikde neviděl, tma zlodějům nahrála, pouze bylo slyšet štěkot psů z horní části Hynčic a

poté od Ruprechtic. Ale k čemu nám bylo vědět, kterým směrem zloději utíkali. Žádné piliny z
přeřezaných kladek nikde nebyly vidět, zloději byli vybaveni kvalitními kleštěmi, kterými kladku
přecvaknou v momentě (kladku jsme měli důkladnou, v obchodě nás ujistili, že „tu hned tak někdo
nepřeskřípne“). Vykradení kůlny je tak dílem okamžiku. Potom už jen stačí přivolat auto, pokud je
věcí k naložení více, případně na kolech, které v kůlnách má většina z nás, odjet. Ochrana před těmito
zloději je nesnadná – kvalitními kleštěmi vám přecvaknou i sebedražší kladku. A s tím, že by vám
policie po ukradených věcech pátrala, snad nepočítá už nikdo z nás. Proto se snažte své věci zabezpečit.
Dejte si pozor také na popelnice, před zleoději bohužel neobstojí ani plechové sudy a různé nádoby,
které míváte u žlabů před domem.
(J. Chaloupková)

Čarodějnice v Hynčicích za první republiky
Pálení čarodějnic poslední dubnový den je stará tradice pocházející ještě z doby starých Slovanů. Mnozí z
nás si pamatují dobu, kdy se velká hranice stavěla na kopci „nad křížkem a poslední dubnovou noc se tu scházela
celá vesnice. Děti házely zapálená košťata (kde byste je dnes sháněli?), dospělí si sem přivalili soudek piva a
všichni se vesele bavili do pozdních nočních (nebo brzkých ranních) hodin. Bohužel před dvaceti lety s
příchodem restitucí tato tradice padla, dnes se ve vesnici pálí množství malých ohňů, u kterých se schází rodiny s
přáteli či sousedé.
Jak vypadalo pálení čarodějnic v Hynčicích před osmdesáti lety, se můžete dočíst v německé knížce Knihy o
vesnicích/Sudety díl 6. – Obec Hynčice, odkud jsou tyto ukázky:

„Dalším vrcholem průběhu roku byly slavnosti u příležitosti slunovratu. Už pár dní před 21.
červnem se na kopci navršila hranice dříví s prázdným sudem od dehtu uprostřed. Chlapci běhali od
domu k domu, od dvora k dvoru a sháněli stará proutěná košťata, která schovávali doma až do
slavnosti. Když se v den slavnosti slunce chýlilo k západu, bylo ve vesnici živo. Cvičenky a cvičenci se
sešli a za doprovodu Hudby a zpěvu pochodovali k místu slavnosti, následováni davem obyvatel
vesnice. Jakmile se setmělo, hranice se zapálila. Plameny plápolavě šlehaly k nebi. Zazněla píseň
„Vzhůru, plamen“, vystřídala ji řeč vedoucího spolku F.Heinzela. Potom hrála hudba, nebo se zpívaly
písně k této příležitosti. Chlapci zapálili proutěná košťata, kterými mávali nad hlavou a běhali po polní
cestě. Z údolí na to byl nádherný pohled. Když se člověk prošel ještě víc k lesu a rozhlédl se, spatřil
další ohně slavnosti slunovratu, které hořely na okolních kopcích. Když hranice shořela a zbyl jen
malý ohýnek, chlapci a dívky plameny přeskakovali. Mezitím se cvičenci a diváci připravili na cestu
k domovu. Jako poslední odcházeli požárníci, kteří uhasili poslední zbylé uhlíky.“ (J. Chaloupková)

Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a
krásné jarní dny Vám přeje ĆSŽ
Hynčice
Sýrová pomazánka k velikonočnímu posezení
O Velikonocích se scházejí přátelé i širší rodiny a často se posedí dlouho do večera při dobrém vínu.
Potom vám možná přijdou vhod výborné chuťovky se sýrovou pomazánkou. Příprava je jednoduchá a
rychlá:
Potřebujete: 250 g Eidamu, 50 g másla, 3 – 4 stroužky česneku, 0,8dl světlého desetistupňového
piva, sůl, pepř, vlašské ořechy na ozdobu.
Postup: Nejprve dáme rozpustit máslo. Pak přidáme pivo, česnek utřený se solí, pepř a sýr. Vše
mírně zahříváme a mícháme tak dlouho, až vznikne hustá hmota.
Pomazánku mažeme na veku a posypeme nasekanými ořechy. Hodí se k pivu i vínu.

V dubnu oslaví kulaté narozeniny:

Květoslava Kubinová
Věra Hermonová
Eduard Czupori
Přemek Ďoubalík st.
Do dalších let hodně pevného zdraví přejí OÚ, SPOZ a
ČSŽ Hynčice.

Členky ČSŽ pro Vás připravují

OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY
Tradiční jarní akce pro děti i dospělé se uskuteční podle
počasí poslední dubnovou nebo první květnovou sobotu.
Děti budou plnit na cestě k Ruprechtické studánce pohádkové úkoly,
dospělé čeká pěkná procházka jarním lesem. U studánky bude pro všechny
zúčastněné připravená odměna – schovaný poklad. Odemkneme studánku,
připijeme si zdravou vodou a opečeme si špekáčky.
Přesný termín akce bude včas upřesněn na plakátech.

V dubnu můžete navštívit:
Výroba rolet v proměnách času – výstava ve výstavní síni klášterní zahrady, která je věnována výrobě rolet a
žaluzií v Březové. Denně 8 – 18 h do 17. 4.
8. 4. - Postel pro anděla – komedie, hrají ochotníci z Meziměstí. Městské divadlo Broumov, od 19 h,
vstup: 60 Kč.
9. 4. - Sluha dvou pánů – divadlelní představení profesionálních herců. V hlavní roli známé hry se představí Jan
Potměšil. Kino Teplice n. M., od 19 h, vstup: 200 – 250 Kč.
10. 4. - Na salaši draci jsou – pohádka, humorná valašská klauniáda. Městské divadlo Broumov, od 15 h, vstup:
40 Kč.
15. 4. - Andamany – cestopisná beseda známého cestovatele M. Daňka. Výstavní síň klášterní zahrady
Broumov, od 19 h, Vstup: 40 Kč.
18. 4. - Stabat Mater – Gioacchino Rossini, koncert v projektu Tak jako Pat a Mat, klášterní kostel Broumov,
od 18 h, vstup: zdarma.
20. 4. - Být sám – krásné pohybové přdstavení polského souboru. Městské divadlo Broumov, od 19 h,
vstup: 60 Kč.
24. 4, - Cesta broumovskými parky ke Dni Země. Program bude upřesněn na plakátech 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

