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ČSŽ Hynčice přeje všem občanům Hynčic
do nového roku 2010
vše nejlepší, hodně zdraví a rodinného štěstí,
hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
V letošním roce si Hynčice připomenou tato výročí:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

755 let od založení Hynčic (31. 8. 1255 – první písemná zmínka)
330 let od povstání poddaných na broumovsku proti broumovskému klášteru. Po potlačení
povstání byl jeden hynčický nevolník odsouzen k doživotnímu žaláři (srpen 1680).
135 let od průjezdu prvního vlaku Hynčicemi (červenec 1875)
130 let od rozšíření a vydláždění hlavní hynčické cesty (1880)
65 od zahájení vyučování v hynčické škole v českém jazyce (září 1945)
50 let od sloučení Hynčic s obcí Ruprechtice (1960)
40 let od vybudování továrního vodovodu (vodovod z prameniště pod lesem do místní továrny)
(1970)
10 let od zavedení místního veřejného rozhlasu (květen 2000)

Můžete potřebovat
Svoz odpadů : pátek 15. 1. , 29. 1. , 12. 2.
Veřejný internet: pátek 15. 1. , 29. 1. , 15.00 - 18. 00 h
Obecní knihovna: čtvrtek 7. 1. , 28. 1. , 4. 2.
15:00 - 17:00h.
Zubní pohotovost:
9.1. - 10. 1. 16. - 17. 1. 23. - 24. 1. 30. - 31. 1. 6.2. - 7. 2. -

MUDr. Neoralová - Horní 109, Teplice n. M. - tel. 491 581 394
MUDr. Jan Kubec
- ZS Police n. M tel. 491 543 398
MUDr. D. Kapitánová - ZS Meziměstí tel. 491 582 381
MUDr. J. Práza
- Zdr. středisko Machov - tel. 491 547 139
MUDr. L. Růžička ml. - poliklinika Broumov - tel. 603 479 132

Telefonní číslo, kam se můžete obrátit v případě náhlých zdravotních obtíží: 841 155 155.

Zasedání zastupitelstva bude 27. 1. v 18 h.
Upozornění
Tak jako v minulém roce, tak i v r. 2010 bude v obci Hynčice prováděn svoz komunálního odpadu
(popelnice) 1krát za 14 dní a budou používány známky na celý rok 2010. Poplatek za tuto celoroční
známku činí 500 Kč na osobu. Pro osoby, které jsou v obci Hynčice přihlášeny k trvalému pobytu,
je tato částka rozhodnutím zastupitelstva snížena na 200 Kč na osobu. (Příklad: 2 osoby v rodině =
400 Kč, 5 osob v rodině = 1 000 Kč). Poplatky budou vybírány za všechny členy rodiny, kteří jsou
přihlášeni v obci Hynčice k trvalému pobytu. Poplatek majitelů rekreačních objektů je ve výši 500 Kč
na rok.
V měsíci lednu bude odvoz popelnic proveden ještě na staré známky. Nové známky na svoz odpadu
je možno zakoupit pouze na OÚ Hynčice, a to v úřeení hodiny od 6. 1. 2010.
J. Kalous, starosta

Šedivý mužíček
V Hynčicích žil za dávných dob zedník, který se často opíjel. Jednou zase opilý vrávoral domů, a
když procházel lesem, vzpomněl si, že tady prý často hoří podivné ohně, v nichž jsou místo uhlíků
kusy zlata. „Takový oheň s dukáty by se mi hodil,“řekl si. A tu skutečně za mýtinou uviděl plápolat
jasný oheň, který ho neodolatelně vábil. Vydal se tedy k němu. Cestou procházel kolem staré hrušně,
kde uslyšel někoho kýchnout. V tu chvíli ho nenapadlo, aby na to řekl „Pozdrav Pánbůh.“ Kdyby to
udělal, všechno by dopadlo jinak.
On byl však chtivý peněz, a proto utíkal jako očarovaný k ohni, protože přes něj chtěl přehodit svůj
kapesník. Někde slyšel, že se to tak má udělat. Kapesník však nemohl najít, a tak sundal kabát a hodil
ho do ohně místo kapesníku. Kabát ale okamžitě shořel, a v tu chvíli se za stromem někdo uchechtl a
volal:
„Ještě vestu a košili!“ Protože zedník chtěl zbohatnout za každou cenu, bez váhání obojí do ohně
hodil. Také z těchto kusů oblečení byl brzy jenom popel, a smích za stromem byl ještě nepříjemnější.
Zedník se rozzzlobil a zakřičel: „Ty zatracený skrčku, vypráším ti kožich, že tě smích přejde!“ Sotva to
dořekl, objevil se šedivý mužíček, chytil ho za vlasy a strčil mu obličej třikrát do ohně. Pak řekl:
„Doma máš ženu a dítě, nemáš co chodit do hospody!“
Tu se zedník rozzuřil ještě víc a nepříčetně zařval: „Co ti je do mé ženy a dítěte, dej mi peníze!“
„Tady máš peníze,“ volal trpaslík a mlátil zedníka do zad, až mu naskakovaly zelené a modré skvrny.
Zedník vzal nohy na ramena a letěl odtud pryč. Když byl ale o kus cesty dál, křičel znovu: „Ty
mrňousi, ty trpaslíku, až tě chytím, utrhnu tu uši!“ To už dřepěl mužíček na jeho zádech a štval ho
houštím a trním, dokud zedník nedoběhl zpola mrtvý domů bez kabátu, košile i vesty. Od té doby si už
se šedivým mužíčkem nezačal žádný spor a všechny ohně nechal bez povšimnutí hořet.
(Pověst z knihy Broumovsko v pověstech)

Mikulášské odpoledne
57 dětí přišlo 5. prosince na sál kulturního domu pro
dárek od Mikuláše.Čekání na čerty, anděla a Mikuláše jim
pořadatelky – ženy z ČSŽ Hynčice zkrátily soutěžemi a
hrami.Děti hrály štafetové hry, oblíbené “židle,” skládaly
papírové čepice, zpívaly koledy. Někdy se do her zapojili i
rodiče. Po čtvrté
hodině se děti
Mikuláše konečně
dočkaly: přesně z
opačné strany než
čekaly, se do sálu
vřítili dva hroziví čerti,
za nimi důstojně nakráčel Mikuláš v doprovodu překrásného
anděla. A co bylo důležité – měli sebou obrovskou nůši plnou
dárečků. Ty dětem rozdávali za písničku nebo básničku.
Samozřejmě nechyběly ani slzičky strachu, ale to k dětskému
zážitku patří.

V lednu oslaví kulaté narozeniny:

Petra Sedláčková
Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje OÚ,
SPOZ a ČSŽ Hynčice.

Přichystejte si masky

ČSŽ Hynčice připravuje na měsíc únor Dětský karneval.
Nové knížky v obecní knihovně
Iva Hlaváčová – Lovec osudů: Svobodný, úspěšný, atraktivní sukničkář se ve 40 letech touží usadit.
Pod maskou tvrdého, neoblomného a ironického muže – známého fotografa – se skrývá zranitelná
duše, muž, který dokáže pomoci, když je potřeba.
Joy Fieldingová – V pavučině vztahů: Čeká na smrt za vraždu tří dětí a chce převyprávět celý svůj
příběh.
Sandra Brown – Růžový víkend: Cyn, mladá atraktivní žena, přišla před časem o manžela, kterého
hluboce milovala, a se ztrátou se dosud nevyrovnala. Její matku postihla stejná rána, ale ta se s tím
vyrovnala – našla si nového partnera. Přesvědčí dceru, aby se pokusila o totéž.
Eva Koudelková – Broumovsko v pověstech: Nové vydání pověstí z Broumovska, doplněné o
pověsti z polské strany hranice. Kromě pověstí z Broumova najdete zde pověsti např. z Ruprechtic,
Meziměstí, Jetřichova. Z této knížky je i ukázka na minulé stránce – pověst o opilcovi z naší vesnice.

V lednu můžete navštívit:
8. 1. vernisáž výstavy prací J. Wienerové – grafika a fotografie broumovské současné osobnosti. Výstavní síň
na
Staré radnici v Broumově, 17 h. Výstava potrvá do 29. 1.
15. 1. - Obecní bál v Martínkovicích. Hraje skupina Elka. Kulturní dům Martínkovice, 20 h.
16. 1. - Sněhuliáda – soutěž (nejen) pro děti ve stavění sněhuláků. Hodnotné ceny pro vítěze. Vše potřebné
vezměte sebou. Klášterní zahrada Broumov, od 10 h. Koná se za přízně sněhu.
20. 1. - Mandelring Quartet (Německo) – koncert světově uznávaného smyčcového kvarteta. Koncertní sál
Kreslírna v broumovském klášteře, 19 h. Vstup: 150 Kč.
20. 1. - Sen o budování elit – projekce dokumentárního filmu. Bar 202 Broumov, 18 h, vstup: 20 Kč.
23. 1. - Začarovaný les – loutková pohádka. Městské divadlo Brouov, 15 h. Vstup: 40 Kč.
23. 1. - Společenský ples města Broumova – pořádá město Broumov a ČSŽ Broumov. Hraje skup. GENY.
Kulturní dům Střelnice, 20 h. Vstup včetně místenky: 70 Kč.
28. 1. - Jak se (ne)dostat do Tibetu – cestopisná beseda s promítáním S. Nechvilové. Výstavní síň klášterní
zahrady Broumov, 19 h, vstup: 40 Kč.
30. 1. - O ševci Ondrovi – derniéra pohádky. Divadlo v Meziměstí.

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

