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Vítání občánků
30.6.2012 jsme přivítali nejmladšího občánka Hynčic Matěje Remeše.

Vše nejlepší, hodně zdravíčka přejí OÚ, SPOZ a
ČSŽ.

Všem občanům a dětem přejeme
krásné a klidné prožítí dovolené
a prázdnin, hodně sluníčka,
vody a letní pohody.

ČSŽ připravuje první sobotu v září výlet pro děti školou povinné a jako
další pak následuje zavírání studánky. Podrobné informace najdete na
plakátech.

Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Hynčice projednávalo na zasedání dne 30.5. 2012
–
zprávu finanční komise
–
rozpočtové opatření č.3
–
závěrečný účet
–
žádosti obyvatel
–
dětský den
Zastupitelstvo obce Hynčice projednávalo na zasedání dne 27.6. 2012
zatupitelstvo schválilo:
-rozpočtové opatření č. 4
–
přidělení bytu č. 74
Zastupitelstvo bere na vědomí :
–
malé letní dovádění – soutěž obcí
–
informaci o neplatičích nájemného

Co se může hodit:
Svoz odpadů: 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7.9.
Knihovna: Každý první aposlední čtvrtek v měsíci od 15:00 – do 17:00 h.

Všem občanům Hynčic se omlouváme za nevydání Hynčického
zpravodaje z měsíce června, z technických důvodů. Některé z
článků jsme tedy přesunuli do toho čísla. Děkujeme za pochopení.
Sousedská dohoda jako první krok, vyhlášky a
paragrafy až poté .
Pokračování článku Klid v neděli v čísle 5/2012 Hynčického zpravodaje......
Sdílím s Vámi názor, že všichni máme nárok na klid, kterého bychom si rádi na svých
zahradách užívali alespoň v neděli. Lze to řešit vzájemnou sousedskou dohodou a
kupodivu to funguje a v nejbližším okolí v neděli zpravidla už nikdo hluk a kouřové
signály nedělá a všichni se snaží si práce organizovat na ostatní dny. Pravda je, že pálení
na zahrádkách a spalování všehosi / odpadu / i ve všední den je nepříjemné nemluvě o
tom, že je to nepřípustné ze zákona.
Pravda je, že člověk musí mít kuráž osobně obejít všechny sousedy současně a v klidu s
nimi uzavřít sousedskou dohodu, což není vždy příjemné, ale je to asi jediné rozumné
řešení situace. Vždyť klid a relax na svých zahradách chceme všichni bez výjimky a
když se vzájemně nedohodneme, tak se sám nezařídí a nebude ! Vyhrožování
vyhláškami, volání policie .... situaci neuklidní, ale spíše vyhrotí a dostane do stavu, kdy

si lidé nechtějí vyjít vstříc, ale naopak si začnou dělat naschvály.
Osobně v této záležitosti preferuji větší a hlavně pravidelnou aktivitu obce (články ve
Zpravodaji na začátku sezóny, řešení kam s posekanou trávou a další nápady a pomoc s
řešením problémů občanů), které by měly na tuto problematiku průběžně upozorňovat a
pomáhat tak nastavit v obci všem známou a následně i akceptovanou normu, že neděle je
den klidu. Vše klidnou, nenásilnou formou a hlavně apelovat na zdravý rozum místo
paragrafů. Dohodou se mnohdy podaří dohodnout klid v celé obci.
A u těch nepřízpůsobivých, dohodě nepřístupných, občanů by měl zajistit nápravu stud a
svědomí, že nedodržují vyhlášky / až jen jako sousedské dohody /.

Den dětí v Hynčicích
Den dětí všichni oslavili
9.6.2012 společně na
dětském hřišti v Hynčicích
hrami, soutěžemi i
táborákem a opékáním
buřtů. Pro děti bylo
připraveno celkem deset
disciplín. „Některé byly
tak trochu i legrační, jako
oblékání se poslepu, jiné
byly cvikem pro zručnost
jako házení kruhů, či
házení mincí do sklenice v
ložené v kbelíku s vodou
nebo chození na malých
chůdách..“ Mezi
soutěžemi se mohli
děti pochlubit rodičům
a prarodičům jaké, že
to dostaly odměny za
jejich splnění. Na
posilnění tam pro ně
byly připraveny párky,
které si mohli upéct
nad ohněm a pro ty
rozmlsanější různé
sladkosti . Na chvilku i
sprchl vlažný červnový
déšť, který nic
nepokazil ba naopak.

Kulturní stránka
V měsíci červenci oslaví kulaté narozeniny

Filová Jarmila

Bouček Martin

V měsíci srpnu oslaví kulaté narozeniny

Zuzulová Anna st.
Vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let a hodně elánu přeje OÚ,
SPOZ A ČSŽ

V měsíci květnu nás navždy opustil dlouholetý občan
Bernard Karel.
Čest jeho památce.
V měsíci červnu nás navždy opustila dlouholetá občanka
Marie Vachková
Čest její památce.

Nové knihy hynčické knihovně
Hana Marie Körnerová - známá spisovatelka
Děkuji sestřičko je název pokračování románu Prosím Vás, sestřičko. Je to příběh
mladé sestřičky a jejího nelehkého startu do života.
Joy Fieldingová - populární autorka bestselleru
Až ji uvidíš je napínavý román o životě ženy, která ztratila dceru údajně při nehodě.
Táňa Keleová - Vasilková - úspěšná spisovatelka
Dva životy je nejnovější román zachycuje příběh dvou žen, dobrých kamarádek.
Klára Janečková - je mladá česká spisovatelka, která má na kontě 7 románů
Temnota je napínavý detektivní román
Marie Poledňáková - známá spisovatelka režisérka komedie S tebou mě baví svět.
Líbáš jako ďábel je pokračování románu Líbáš jako bůh, oba romány byly z filmovány.
Pozvánky na:
21.7. 2012 Vás zveme na fotbalové utkání mezi Hynčicema a Ruprechticema
28.7. 2012 Se bude konat ve Vernéřovicích Malé letní dovádění (soutěže obcí).
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

