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Velikonoce v Hynčicích
Letos vyšla velikonoční
koleda na pondělí 9.4.
Oproti
minulým
velikonočním svátkům letos
bylo na koledu opravdu
krásně teplo i slunečno.
Doma se připravili nadílky v
podobě barvených vajíček,
sladkostí i nějakého “toho“
pohoštění pro dopělé. A tak
se velcí i malý koledníci
vydali
omladit
místní
děvčata a ženy.

Ze zasedání zastupitelstva
zastupitelstvo obce schvaluje :
–
rozpočtové opatření č. 1
–
ověřovatelé zápisu
–
členský příspěvek SDMB
zastupitelstvo bere na vědomí :
–
svoz velkoobjemového odpadu
informace o těžbě břidlicového plynu
Příští zasedání se bude konat 25..4. na OÚ Hynčice od 18:00 hodin .

Co se může hodit:

Svoz odpadů:20.4., 4.5., 18.5.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
14. – 15. 04.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov

21. 04. – 22. 04.

MUDr. Lukáš Neoral ml.

ZS Police nad Metují

28. 04. – 29. 04.
01. 05.
05. – 06. 05.
08. 05.

MUDr. Ladislav Růžička
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Dana Kapitánová
MUDr. Jan Kubec

Poliklinika Broumov
ZS, Police nad Metují
ZS, Meziměstí
ZS Police nad Metují

12. – 13. 05.

MUDr. Jaroslava Neoralová

Horní 109, Teplice nad Metují

491 502 525
491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844
491 582 381
491 543 398
491 581 394
602 333 460

Zveme vás :

ČSŽ Hynčice zve všechny děti a rodiče na

Otevírání studánky

Dne 28.4. 2012 v 10:00 hodin bude zahájeno na

parkovišti
v Hynčicích tradiční OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY .
Děti v doprovodu rodičů
„Dobře se oblečte, vemte si nějaké pitivo a hurá do lesa.“

30.dubna 2012 se bude v Hynčicích na hřišti konat
,, PÁLENÍ ČARODĚJNIC“. Pořadatelé hasiči Hynčice .
Začátek pálení bude upřesněn na plakátech.
Dne 5.5. se konají od 18:00 hodin v Hynčicích v restauraci Na Betoně Vepřové
hody. Všechny srdečně zveme.

Rekonstrukce hostince
V měsíci březnu proběhla rekonstrukce hostince v Hynčicích. Stávající salónek byl
vlhký, na zdech byla plíseň a špatně se vytápěl.
Rekonstrukcí byl salónek propojen s hlavní místností hostince a tím se fyzicky, ale i
opticky celý prostor zvětšil a zútulnil.
Z rozpočtu obce byly proplaceny:
–
zednické práce na probourání a vyztužení nosné zdi
–
materiál na obložení salónku
–
výměnu ventilů u radiátorů
–
podlahářské práce, včetně vyštěrkování, izolace a pokládky krytiny
Veškeré ostatní práce spojené s rekonstrukcí Si zajišťoval sám pan Fatura ve vlastní režii
a to bez nároku na snížení nájemného. Jednalo se zejména o :
–
navezení veškerého potřebného materiálu
–
opravu a nové rozvody elektroinstalace
–
malířské a natěračské práce
–
opravu kotle a topných rozvodů
–
práce spojené s obložením salónku a opravu stávajícího obložení, včetně výměny
některých krytů na radiátory
–
nově byl zabudován odsávač par v kuchyni
–
odpracováno 560 hodin bez nároku na náhradu mzdy

Obecní úřad děkuje p. Faturovi za dobře odvedenou práci.
Cestování
Jméno Náchod se objevuje až roku 1254, nazývanou později Starým městem nad Metují.
Ve 13. století vládl na střední Metuji starobylý a zámožný rod Načeraticů a příslušník
tohoto rodu v roce 1270 založil na skalnatém pahorku nový kamenný hrad i osadu. Jak
šly věky střídali se majitelé hradů. Jedenáct let držel hrad i město Jan Lucemburský a
dvouocasý lev, kterým obdařil městský znak, byl dostatečným důkazem opěrného bodu
v severovýchodních končinách země. Leč vášeň válečníka nutila krále vzdát se jednoho
drahokamu české koruny po druhém a Náchod se dostal do rukou pánů z Dubé a později
pánů z Kunštátu.
Až do roku 1497 spravovali hrad synové Jiřího Poděbradského a od konce 15. století byl
Náchod několikrát prodán.
K náchodskému zámku vzhlíželi poddaní s hněvem a nenávistí.
Cizácká rodová pýcha , zpupnost a velikášství provázely každou jeho přestavbu a novou
přístavbu a vedly ruku umělců při tvorbě barokně-rokokové štukové výzdoby zámecké
kaple, Španělského sálu, honosné Piccolominské brány.
Předposlední majitel zámku Vilém Schaumburg von Lippe nebyl jen feudálem, ale i
průmyslovým podnikatelem.
Když se měl poprvé slavit První máj v roce 1890 dal ze strachu zmenšit vstupní bránu
do zámku, aby mohla být v případě útoku dělníků včas zatarasena.

V Náchodě vyrostly moderní obytné domy a velké průmyslové závody.
Rozšířilo se strojírenství a textilní průmysl.

Kulturní stránka
V měsíci březnu nám navždy odešla naše dlouholetá
občanka Růžena Důcháčková.
Víte, že víno...
kombinace jídla a vína rozvíjí naše chuťové buňky. Např. :
Bílá vína – Veltinské zelené + tvrdé sýry - Ryzlink vlašský + tvrdé i zrající sýry
- Sauvignon + polotvrdé sýry, kozí a ovčí – Chardonnay + polotvrdé sýry, kozí a
ovčí - Müller + uzené apařené sýry, a sýry s modrou plísní.
Červená vína – Rulandské modré + měkké sýry s bílou plísní – Modrý portugal
+ měkké sýry s bílou plísní – Merlot + měkké sýry a zrající sýry - Sauvignon
+měkké sýry s modrou plísní – Zwigeltrebe + měkké sýry s bílou plísní – Zweigeltrebe +
měkké sýry s bílou plísní.
Vína k desertům jsou dobrá např. tyto Sauvignon, Portugal, Cabernet. K drůbeži se hodí
Veltinské zelené, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, Chardonnay. Rulandske bílé, Veltinské
zelené, Ryzling rýnský, Thurgau jsou k vynikajicí k rybám. K tmavému masu podáváme
André, Cabernet, Frankovka a k vepřovému masu Portugal, Frankovka, Rulandské bílé. Je
možná i jiná kombinace dle chutě.
Víno a zdraví : pití vína má lečebný účinek proti vzniku oterosklerózy, a tím i na srdeční
infark a mozkovou mrtvici.
Červené víno má hodně antioxidantů tím, že při výrobě se ponechává vinná slupka při
fermentaci.
Bílé víno snižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi.
Dobré sudové víno přitom nemáme daleko v Ruprechticích a na výběr je
Pálava, Chardonnay, Zweigeltrebe, Frankovka Rosse, Veltín zelený,
Rulandské modré, Sauvignon.
Pan Setnický na zavolání donese víno až do domu za dostupné ceny.
Telefon 604 973 895. Růžové víno, které jsem vyzkoušela, mohu jen
doporučit.

Pozvánka na

Májovou veselici
která se koná 12. května od 20:00hodin
na sále kulturního domu v Hynčicích. K poslechu a tanci hraje hudba z
Radvanic. Občerstvení je zajištěno pro všechny náštěvníky. Přijďte
posedět a zatančit si.

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

