3/2012

MDŽ v Hynčicích
10. března v Hynčicích na
sále kulturního domu slavily
ženy mezinárodní svátek
den žen. Začátek zahájila
paní
starostka
V.
Hermonová svým přáním
ženám k svátku a po ní
přednesly děvčata Teraza
Dvořáková a Šárka Škodová
krásné básně. K oslavě se
připojili děvčata ze ZUŠ
Broumov pod vedením pani
učitelky Romany Roškové
se svým překrásným hlasem
a zazpívali pro všechny
přítomné.
Následovalo
občerstvení a poté se parket
rozechvěl pod tančními kroky žen i mužů kteří přišli slavit. K tomu jim hrál a zpíval pan
Michal Donát. Zábava a dobrá nálada vládla do pozdních odpoledních hodin.

Ze zasedání zastupitelstva
–
–
–
–
–

zpráva finančního výboru
společenské akce v obci
zpráva a výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
příjmy a výdaje v roce 2011
schválení rozpočtu na rok 2012
Příští zasedání OÚ se bude konat 28.3. 2012 od 18:00hodin.

Co se může hodit:

Svoz odpadů: 9.3, 23.3, 6.4
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
491 581 394
10. – 11. 03. MUDr. Jaroslava Neoralová Horní 109, Teplice nad Metují
602 333 460
MUDr. Ladislav Růžička
17. – 18. 03.
Poliklinika Broumov
603 479 132
ml.
24. – 25. 03. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
491 524 334
31. 3. – 01. 04. MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov
602 333 466
17. listopadu 387, Police nad
07. 04.
MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
Metují
08. 04.
MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí
491 582 381
Bc. J. N. Ogriščenko ZS VEBA – Olivětín 66,
09. 04.
491 502 425
dentista
Broumov

Upozornění pro majitele psů, aby zaplatili
poplatek za psa na rok 2012. A ti kteří
nezaplatili popelnici, aby tak učinili.
Pranostika na březen
Březen - za kamna vlezem.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
12. 3. Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.

Pozvánka do divadla v Meziměstí
na komedii Antonína Procházky v podání divadelního souboru J.K.TYL MEZIMĚSTÍ

Klíče na neděli

1.4. 2012 divadelní sál Meziměstí , podrobnosti na plakátech

Občanské průkazy v roce 2012
Od 1.1.2012 budou příjem a výdej nových typů občanských průkazů (označovaných jako eOP), zajišťovat úřady obce s rozšířenou působností tedy Broumov . Nebude možné podávat
žádosti o e-OP na matričních úřadech ( pro náš obvod to zanmená, že již nebude možné žádat v
Meziměstí či Teplicích nad Metují).
Vydávání nových elektronických občanských průkazů (e-OP) bude ve dvou základních
podobách
– občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (ten bude zdarma)
–
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vybavený kontaktním elektronickým čipem za
500 Kč.
Pro oba typy e-OP platí doba platnosti 10 let, pro občany starší 15 let a doba platnosti 5 let,
pro občany mladší 15 let.
–
e-OP se může vydat občanovi, který má trvalý pobyt mimo ČR
–
K žádosti o e-OP se již nebudou dokládat fotografie, digitální podoba občana (digitální
fotografie) bude pořizována přímo na pracovišti příslušném ke zpracování žádosti o e-OP.
Dále zůstává v platnosti vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů z
důvodu ztráty, odcizení či zničení za poplatek 100,- Kč na dobu určitou.
V e-OP nebude uváděn údaj o zákazu pobytu, omezení způsobilosti k právním úkonům a
občan si bude moci zvolit, zda chce mít v e-OP uveden rodinný stav. U žen nebude vedeno
rodné příjmení.
Všechny typy stávajících občanských průkazů jsou platné do konce platnosti na nich
vyznačené. OP si žadatel vymění jen v případě, že u něj nastane jakákoli změna údajů v něm
obsažených (změna stavu, jména, trvalého pobytu apod.)
.

Víte, že víno...

… je po všech stránkách výjmečný nápoj? V česku, i když pozvolna, se začíná

objevovat stále více lidí, kteří si dokáží dobré víno vychutnat, a zároveň i
restauraci, kde dostanete na výběr mezi anonymním červeným a bílým vínem,
jsou dnes už spíše vyjímkou.
Nejstarší poznatky o kvasném umění pocházejí z dnešní Sýrie.Opravdový kult
vína je spojen s kulturou antického Řecka. Zde získalo víno svého patrona
boha Dienýsa, v jehož jménu se konaly bujaré oslavy, při nichž teklo víno proudem.
Co v dnešní době u vína hodnotíme :
U vína posuzujeme kvalitu, zbystříme především tři smysly a to zrak, čich, chuť a to v tomto
pořadí.

Zrakem posuzujeme : průznačnost vína, jiskru, hloubku zabarvení a odstín.
Stačí podržet sklenici ve výši očí proti zdroji světla a můžete si vychutnávvat
bohaté barevné tóny od téměř černočervené po světle purpurově červenou nebo
jantarově žluté odstíny starých výběrů či světle žlutou barvu u mladých vín.
Čich : dále se zaměříme na buket vína. Všímáme si síly vůně, intenzity atd.
Chuť : posuzujeme lahodnost, sladkost kterou vnímáme receptory umístěnými na špičce
jazyka. Dále se zaměříme na kyselost, živost a trpkost která působí v ůstech a na dásních „tvrdě
nebo dutě“ a občas také hořce.
Kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila se u nás zasloužili o založení prvních vinic dnešním území
Mělnicka. K největšímu rozkvětu vinné révy došlo za panovníka Karla IV.

Kulturní stránka
V měsíci únoru mají kulaté narozeniny

Zuzula Anton

Zuzulová Anna ml.

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

V březnu oslaví 40.let společného života manželé

Iva a Jaroslav Zelení
Do dalších společných let hodně pevného zdraví a elánu přeje OU SPOZ a ČSŽ

Velikonoce
Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvých vstání
Ježíše Krista. Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či
duben. Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k
blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v
pohanských oslavách příchodu jara.
Datum Velikonoc v současném kalendáři :
–
sobota 7.4. - pondělí 9.4. 2012
/ sobota 30.4. - pondělí 1.4. 2013
–
sobota 19.4. - pondělí 21.4. 2014 / sobota 4.4. - pondělí 6.4. 2015
Velikonoční tradice :
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázku z
vrbového proutí. Někdě je i zvykem se polévat vodou. Pověst praví, že dívky mají být na
Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. Jiný výklad
pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí s
největším podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu
ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života.
Ve Spojených státech jsou vajíčka během noci přinesena Velikonočním zajíčkem a v Anglii
tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze. V Norsku je kromě
lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Dokonce i krabice mléka bývají

potištěny příběhy s vraždami.Ukrajinský velikonoční chléb je zdoben různými ornamenty –
osmiramennými kříži, věnci, květinami a ptáčky z téhož těsta.

Můžete navštívit:
Sobota 17. 3. 15:00 TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN Divadlo Pohádka, Praha.
Pohádková skládanka výpravných pohádek čerpajících z klasických motivů - O veverce a
červíku Napucánkovi, Mlsná princezna a Sekerková polévka. Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.
Pátek 23. 3. 19:00 ZE ŽIVOTA HMYZU Divadelní soubor Jiřího Voskovce, Sázava.
Komedie bratří Čapků. Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,-Kč.
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

Pátek 23.3. 18:00 MALÉ POVÍDÁNÍ O VELKÉM LÉTÁNÍ Beseda s příslušníky 24.
základny dopravního letectva Praha – Kbely Piloti nás seznámí s armádní leteckou základnou, s
letadly, která využívá a úkoly, které plní. Seznámíme se s technickým zázemím, uvidíme a
uslyšíme, jak vypadá příprava na let, jak probíhá let včetně komunikace, sledování počasí a
plánu letové cesty a co vše je třeba, aby letadlo bezpečně přistálo. Na krátkých snímcích z
kokpitu uvidíme očima pilotů jak vypadá vzlet z letiště a přistání. Součástí programu bude i
upoutávka na další besedu - válečný vrtulník v Afghanistánu.Koncertní sál Kreslírna - Klášter
Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma.

30.dubna 2012 se bude v Hynčicích na hřišti konat
,, PÁLENÍ ČARODEJNIC“. Pořadatelé hasiči Hynčice .
Začátek pálení bude upřesněn na plakátech.

