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Otvírání studánky
V sobotu 28.4.2012 ráno v 10 hodin jsme
měli sraz na parkovišti. Sešli jsme se v
hojném počtu 73 lidí, z toho 57 dětí a 16
dospělých a vydali jsme se jako již tradičně
probudit Ruprechtickou studánku ze zimního
spánku.Cestou nás zastavovali pohádkové
postavičky a děti jim pomáhaly plnit úkoly.
Bohdance pomáhali šít sedmero košil pro její
zakleté bratry, osvobodily také čertici
Mefisku ze spárů zlého Lucifera, která byla
připoutána 15 zámky a řetězi ke stromu. Po cestě si na perníkové chaloupce mohly děti natrhat
perníčky. Dalším úkolem bylo oživit popravenéhho Jiříka živou a mrtvou vodou. Hodnému vodníkovi z
mlýna pomáhaly chytat rybičky a víle Amálce uklidit les kolem studánky. Za uklizení odpadků dostaly
děti od víly lízátka. Poté jsme se shlukli kolem studánky a se slovy: 'odemykám, odemykám studánku
ze zimního spánku', jsme probudili studánku do krásného, teplého jarního dne. Cestou ke studánce
dostávaly děti od pohádkových postaviček za splněné úkoly nápovědy, kde hledat zakopaný poklad.
Poklad byl úspěšně nalezen, děti si na něm pochutnaly, ale až poté co si všichni společně upekly na
ohýnku párky, ale ani dospělí nepřišli tak úplně zkrátka. I oni jako každoročně měli schovaný svůj
poklad. Kolem druhé hodiny jsme se vraceli domů krásně unaveni.Chtěla bych tímto poděkovat všem
účastníkům, za to že nám tuto krásnou
tradici pomáhají udržovat, tím že se jí
zúčastňují. A pohádkovým
postavičkám za pomoc při zpestření
cesty, Bohdance - Aničce Filové, čertici
- Monice Volfové, Perníkovému
dědkovi - Davidovi Škodovi, Jíříkovi Šárce Škodové, Vodníkovi - Tomáši
Hruškovi a víle Amálce - Terce
Dvořákové. Ještě jednou děkuji nejen
za sebe, ale i za náš svaz žen.
Vaše pohádková babička Marie
Škodová.

Zezasedání zastupitelstva
Schvaluje :
- rozpočtové opatření č.2
–
převedení nájemní smlouvy
–
žádost o zavedení vodovodního řádu
–
pálení čarodejnic
Příští zasedání se koná 30.5. 2012 na OÚ Hynčice .

Co se může hodit:

Svoz odpadů:
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do 17:00 hodin
Zubní pohotovost:

19. – 20. 05. MUDr. Josef Práza
MUDr. Ladislav Růžička
26. – 27. 05.
ml.
02. – 03. 06. MUDr. Miloš Pastelák
09. – 10. 06. MUDr. Josef Práza

ZS Machov

491 581 394,
602 333 460
491 547 139

Poliklinika Broumov

603 479 132

Sadová 44, Broumov
ZS Machov

16. – 17. 06. MUDr. Lukáš Neoral

ZS Police nad Metují

491 524 334
491 547 139
491 541 654,
602 333 452

12. – 13. 05. MUDr. Jaroslava Neoralová Horní 109, Teplice nad Metují

Klid v neděli
Neděle je jeden ze sedmi dnů v týdnu. V českém občanském kalendáři se počítá za sedmý (tj.
poslední) den týdne, ale v tradičním křesťanském a židovském kalendáři se považuje za den
první.
Název dne neděle pochází od nedělati, neboť neděle je tradičně svátkem, kdy se nepracuje
V poslední době se opakují žádosti některých občanů o zákaz hluku v neděli. To jest, aby
zmizelo takové to „vrčení, bzučení, …“, kdy lidé vyjedou se svými sekačkami, křovinořezy,
event. řežou dříví na cirkulárce nebo hlučí při stavební činnosti. Z druhé strany tyto žádosti
vyvolávají prudké odezvy od jiné skupiny obyvatel, kteří argumentují, že přes týden jezdí
pozdě z práce, někdy se stane, že prší – tráva přeroste, stavba se musí dokončit v co nejkratším
termínu – je smluven termín dokončení stavby atd. Těžko soudit na čí straně je pravda, asi na
každé trochu.
Proto by měli být k sobě občané Hynčic ohleduplní a svou nedělní činnost vykonávat v co
nejmenším časovém rozsahu, aby se každému dostalo zaslouženého jednodenního odpočinku.

ČSŽ připravuje na 9. června 2012

DĚTSKÝ DEN
na hřišti v Hynčicích. Začátek od 14:00 hodin. Zveme všechny děti i
s rodiči na různé soutěže. Vemte sebou babičky i dědečky, aby
vašim ratolestem fandili. Na vaši účast se těší pořadatelé.
Májový čas
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května.
Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v
Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém
ostrově v Praze.
Máj patří i mezi svátek, který je lásky čas. Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně lásky, štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí zda to
byla římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada či jiná bohyně lásky, která vedla ruku
Karla Hynka Máchy, když psal proslulé verše.
,,Byl pozdní večer – první máj – večerní máj, lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde zaváněl borový háj.“
V Praze se vžil zvyk nosit v prvomájový večer dívce květinu a mladí milenci se stavěli pod
rozkvetlou třešní či břízkou, kde chlapec dívku políbil, aby tzv. neuschla. Další tradicí, která se
dostala i do měst byla tradiční studentská slavnost – majáles.
Den matek - Svátek matek . Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti
mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V České republice připadá
Den matek na druhou květnovou neděli. Letos to připadne na 13.5. V tento den dávají děti svým
matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se
slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky
bohů. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla ve 20. století. Na
počest Anny Reeves Jarvisové, která celý život bojovala za práva matek. K založení Svátku
matek ji inspirovalo úmrtí její maminky v roce 1906. Kampaň zahájila následující rok zádušní
mší za všechny maminky na světě a 1908 jej už oslavovalo celé město Filadelfie. O rok později
se již k oslavám Dne matek připojilo 45 států USA a další země všech světových kontinentů. V
roce 1911 se Den matek slavil téměř ve všech státech. V České republice měl Den matek
poněkud pohnuté osudy. Svátek matek se začal slavit až v roce 1923 na popud Alice
Masarykové, ale s příchodem komunismu ho vytlačil Mezinárodní den žen. Svobodně se k
oslavování květnového Dne matek Češi vrátili až po roce 1989.

Májový auta
Letos nás opět navštívili 5.5. 2012 Exoti s.r.o. Z Jetřichova a okolí, aby nám ukázali auta a
různé vozítka s kterými se dříve jezdilo při oslavách 1. máje. Celkem se jich sjelo na 100
účastníků. Uvítala je naše vyzdobená restaurace Na Betoně s panem hostinským Faturou.
Prohlídka jejich vozidel se nám líbila hlavně dětem.

Kulturní stránka
Pálení čarodějnic
30.4.2012 se v Hynčicích na hřišti konalo pálení čarodějnic jako tradičně. Ze za čátku se
čarodějnicím nechtělo vůbec hořet. Nakonec se zdařilo a čarodějcnice odletěly. Potom si každý
opekl buřty či párky a zapijel limonádou či dobrým pivem s dobrou náladou. Pokračovalo se do
pozdních hodin. Tímto bychom chtěli Hynčickým hasičům poděkovat za připravenou akci.

Můžete navštívit:
13. 5. 14:00 hodin BROUMOVANKA Všichni se ptají, komu to hrají. Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Senior klub Broumovanka
23. 5. 19:00 hodin ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET Jazzová kavárna 2012. V pořadí již
čtvrtá jazzová kavárna bude patřit vynikajícímu českém tenorsaxofonistovi Ondřeji
Štveráčkovi. Talentovaný saxofonista Ondřej Štveráček patří už celé desetiletí k
nejvýraznějším postavám nastupující jazzové generace v Česku. Koncertní sál Kreslírna Klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 100,- Kč.
24. 5. 19:00 hodin DÁMSKÁ ŠATNA Klicperovo divadlo Hradec Králové Setkáme se v

dámské šatně se čtyřmi herečkami různého věku a takříkajíc oborů. Čtyři kolegyně, kamarádky
a soupeřky. Hrají: Lenka Loubalová, Pavla Tomicová, Kamila Sedlárová nebo Isabela
Smečková Bencová, Eliška Boušková nebo Kristýna Kociánová a další.Městské divadlo
Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 180,-Kč.
25. 5. 16:00 hodin ROZTANČENÁ ZAHRADA 3. Třetí ročník populární mezinárodní
kulturní akce „Festivalová zahrada“. Tentokrát se bude společně zpívat, hrát, tancovat, malovat
a tvořit na Dětském hřišti. Tato akce se uskuteční v rámci projektu „Česko-polská umělecká
setkávání dětí a mládeže 2011 - 2012“ reg. č. CZ.3.22/3.3.02/10.02116. Tento projekt je
spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Dětské hřiště.
Pořádá: ZUŠ Broumov ve spolupráci s Městem Broumov a vzdělávacími subjekty z Polska a
Broumova.
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

