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Malé letní dovádění
Již třetí ročník Malého letního dovádění letos
(MLD) pořádal vítěz z loňska a to Vernéřovice
dne 28. července 2012. I naše obec Hynčice
přijela bojovat v zastoupení těchto členů
družstva : Kortiš, Sedláček, Valentová, Škodová,
Novotný, Sedláček ml., které skončilo na 14.
místě.
Čestnými hosty byly paní poslankyně Mgr. Z.
Horníková, pan hejtmam L. Franc, předseda DSO
pan K. Rejchrt, kteří celou akci zahájili úvodním
slovem. Po slavnostním zahájení soutěžily
jednotlivé týmy v sedmi disciplínách : dřevorubci
- řezání pilou, běh na chůdách, věšení prádla
podle abecedy, jízda se žebřiňákem, skládačka,
vodní pumpa a hod míčem.
Mezi soutěžemi byl program doplněn ukázkou
výcviku psů, vystoupením kouzelníka a velkou
barmanskou show.
I hezké počasí určitě přispělo k pěknému průběhu celé akce. Velký podíl na úspěšnosti akce měla
pořádající obec – Vernéřovice, která perfektně připravila celý přírodní areál. Nechybělo ani dobře
připravené občerstvení pro účastníky a dobře zajištěné ozvučení akce, včetně jejího moderování.
Po urputném boji mezi jednotlivými zúčastněnými družstvy bylo konečné pořadí umístění takové: 1.
místo obsadilo družstvo Místní akční skupiny Broumovsko, na 2. místě skončila obec Božanov a 3.
místo patřilo obci Otovice. Vzhledem k tomu, že na prvním místě neskončilo ani jedno zúčastněných
měst či obcí, bude muset Svazek dobrovolných obcí „Broumovsko“ rozhodnout na svém zasedání o
tom, která obec bude pořadatelem příštího ročníku.

Naše družstvo sice nedosáhlo na
stupně vítězů, ale reprezentovalo nás s
velkým zápalem.
Děkujeme.

Zezasedání
zastupitelstva
Schvaluje :
-rozpočtové opatření č.5
-darovací smlouvu na maraton
horských kol ,, OKOLO
BROUMOVA“
-přidělení bytu v domě č. 74
-opravu bytu v domě č. 5
Zastupitelstvo bere na vědomí:
–
nástupní místo singltreku
Příští zasedání se bude konat dne 26.10. 2012 v 18:00h v zasedací místnosti OÚ Hynčice.

Co se může hodit:

Svoz odpadů: 21.9., 5.10.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do 17:00 hodin
Zubní pohotovost:
15. – 16. 09. MUDr. Libor Kapitán

ZS Meziměstí

491 582 381

22. – 23. 09.

Bc. J. N. Ogriščenko dentista

ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov

491 502 425

28. 09.

MUDr. Lukáš Neoral
ml.

ZS Police nad Metují

491 541 654
602 333 427

29. 09.

MUDr. Lukáš Neoral
ml.

ZS Police nad Metují

491 541 654
602 333 427

30. 09.

MUDr. Petr Houštěk

Poliklinika Broumov

602 333 466

ZS, Police nad Metují

491 543 844

Horní 109, Teplice nad Metují

491 581 394
602 333 460

06. – 07. 10. MUDr. Daniel Blažek
13. – 14. 10.

MUDr. Jaroslava
Neoralová

Svoz velkoobjemového odpadu
se bude konat dne 16.10.2012 v16:00 – 16:30h
na parkovišti u Broumovských strojíren.
1) Svoz velkoobjemového odpadu : Staré matrace, starý nábytek, koberce, atd.,železo,

papír pečlivě svázaný.Pneumatiky z osobních vozidel, mohou být i s disky.
2) Svoz nebezpečného odpadu: Motorové, převodové a mazací oleje, barvy ředidla,
lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky (vše v uzavřených nádobách), léky,
baterie(suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory,

monitory, lednice a ostaní elektrozařízení (PC, mikrovlné trouby, rádia, vysavače,
žehličky atd.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.

Volby do Krajského zastupitelstva se budou konat 12.10 a 13.10. 2012 v
zasedací místnosti OÚ Hynčice a to v tyto hodiny –
v pátek od 14:00h do 22:00h
v sobotu od 8:00h do 14:00h.

Výlet
Obecní Úřad Hynčice 1.9. 2012 pořádal výlet s dětmi. Jejich první zastávka byla v Klášteře v
Broumově. Další zastávka byla v Polici nad Metují v Technickém muzeu Merkur, kde si mohli
prohlédnout výstavu řady výrobků postavených ze světoznámé stavebnice Merkur. K vidění
bylo třeba vlaková trať i s jezdícími vláčky, nebo stavbu Ocelového města inspirovanou
románem Julese Verna a spousta dalších zajímavostí. Na výstavu tam přispěla i naše Míša
Majerová svou krásnou houpačkou. V téžem městě si mohli děti prohlédnout výstavu panenek.
Zajímavostí bylo, každá z panenek měla svůj např. rodný list, certifikát, jméno, že každá byla
originál. Nejstarší panence bylo 120 let .Po dobrém obědě v Pekle si zajeli do Nového Města
prohlédnout místní zámek a jeho krásnou zahradu.

Kostelečtí skauti opět v Hynčicích
V Hynčicích na Broumovsku jsme poprvé tábořili v r. 1991. To jsme ještě neměli stany a spali
jsme na půdě pronajaté chaty. Tu jejich majitelé i přátelé v r. 1983 zachránili před demolicí, byly
to jen děravé zdi a střecha mezi silnicí a říčkou Stěnavou. Rádi se tam vracíme a tak také letos
jsme již po dvanácté na přilehlé zahradě postavili lehké turistické stany pro 18 táborníků.
Den zahajujeme slavnostním vztyčením státní vlajky a pak zbývá jen hodit batoh na záda a
hurá na nádraží. V 8:11 h. odjíždí vlak, který nás odveze k cíli dnešního dne. Naše každodenní
cíle jsou závislé na počasí, ale letos to bylo výjímečně nádherné počasí. Často jsme ani nechtěli
věřit rosničce Marka, ale nemýlila se. Pršelo a bouřilo jen v noci a přes den to byla nádhera.
Postupně jsme tedy navštívili alespoň to nejhezčí co již starší znají a stále se tam rádi vracejí.
-Broumov s jeho klášterem s překrásným kostelem a muzeem, hřbitovní nejstarší dřevěný kostel.
-Náchod, kde skutečně zámek stojí na kulatém vršku, pod ním na náměstí muzeum.
-Nové Město nad Metují s velmi zachovaným zámkem a zajímavou zahradou, dále Peklem.
-Podzemní pevnosti Dobrošov a srub Březinka připomínají dobu před druhou světovou válkou.
-Adršpašské Skály, kterými nás provázel průvodce, plavba po lodičkách a pak na Křížový vrch.
-Závěrečný vandr rozdělil táborníky na skauty a vlčata. Skauti ráno vlakem a pak pěšky na
Božanovský Špičák, a po hřevenové cestě přes Stěny na Hvězdu, kde je dobrá udírna. Pak zbývá
jen strmý sestup cestou do Broumova, odkud nám jede domů vlak. Když se podíváme na mapu
tak je to slušná štreka. Vlčata nepřišla zkrátka, ráno přes lesy nad Hynčicemi na Ruprechtický
Špičák s výstupem na rozhlednu. Nádherný rozhled z výšky 900 metrů na celou scenerii
Broumovských Stěn, ale vítr nás brzo zahnal dolů. Sestup přes velmi dlouhé Ruprechtice jsme si
vylepšili zmrzlinou a kolem 15:00 h jsme byly na tábořišti.
Odpoledne jsme na táboře nejprve rychle vařili dle připravených jednoduchých receptů, ale také
chodili na dříví, řezali, sekali, hráli hry a stříleli, někteří skládali skautské zkoušky.

Navštívil nás také bývalý vedoucí oddílu Aleš se svou rodinnou družinou, který dlouho vedl
oddíl a i nyní vede skauty ve Dvoře Královém.
Tábor skončil bez urazu i nemoc, ani klíště nebylo. Domů jsme jeli opět vlakem a ani nám neujel.
Na rozloučenou s tímto krásným koutem české vlasti dostal každý lístek pamětní s přáním
brzkého návratu.
Tak sbohem Broumovsko a určitě ještě nekdy nashledanou se těší
skauti z Kostelce nad Labem

Kulturní stránka
V měsíci červnu nás navždy opustil

p. Jiří Vachek
dlouholetý občan naší obce.
Čest jeho památce.

V měsíci září slaví kulaté narozeniny
Faturová Elizabeth
Ďoubalík Přemysl
Pokorná Jaroslava
Stryjová Mari

Stryjová Miloslava

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

Dne 29.9. 2012 pořádáČSŽ

,, Zavírání studánky“
Sraz všech účastníků je v 10:00 h. na parkovišti.
Pláštěnku, pití a dobrou náladu vemte sebou.
Občerstvení zajištěno.
Děti v doprovodu rodičů.

ČSŽ Vás srdečně zve na

Taneční odpoledne
které se koná dne 20. října od 14:00h.
na sále kulturního domu, občerstvení zajištěno.
Redakční rada Zpravodaje: J. Kudelová, P. Křížová, H. Michálková. Své připomínky ke zpravodaji, náměty a
příspěvky předejte členům redakční rady nebo zasílejte na adresu obec.hyncice@worldonline.cz

