2/2012

Karneval
Dne 11.2. 2012 se konal v
Hynčicích
maškarní
karneval kde se sešlo
mnoho překrásných masek
jako třeba lištička, víla
Amálka, krásné veselé i
smutné
princezny,
nechyběli ani piráti. Děti si
mohly zatancovat na hudbu
pana Zuzuli, nebo si
zasoutežit
v
házení
kroužkem, nošení míčku na
lžíčce
a
podobně.
Samozřejmě
nesměla
chybět ani hra Židlovaná.
Dalším
radostným
zážitkem pro děti, byla možnost nechat si nafouknut
svůj balónek. Po chvilce nafukování se sál vznášel v
oblacích. Všechny děti dostaly za svou krásnou
masku sladkou odměnu a malé pohoštění.

Ze zasedání zastupitelstva
zastupitelstvo projednávalo 24. 1. 2012
- zprávu kontrolního výboru za rok 2011
–
návrch rozpočtu na rok 2012
–
inventarizace majetku obce
Návrh rozpočtu je zveřejněn na vývěsce OÚ Hynčice. Připomínky je možné podat na OÚ
Hynčice do 24.2.2012.
Příští zasedání se bude konat 29. 2. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síni OÚ.

Co se může hodit:
Svoz odpadů: 24.2., 9.3.
Knihovna: První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Zubní pohotovost:
MUDr. Dana
18. – 19. 02.
ZS, Meziměstí
491 582 381
Kapitánová
MUDr. Lukáš Neoral
25. – 26. 02.
ZS Police nad Metují
491 541 654, 602 333 427
ml.
03. – 04. 03 MUDr. Josef Práza
ZS Machov
491 547 139
MUDr. Jaroslava
Horní 109, Teplice nad
10. – 11. 03.
491 581 394, 602 333 460
Neoralová
Metují

Kulečník
Dne 28. 12. 2011 se
konal kulečníkový
zápas v místním
pohostinství.
Účastnilo se 14
závodníků. Hlavní
cenou byl putovní
pohár. Vítěz si cenu
odnesl na 1 rok
domů.
Hrálo se od 9:00
hodin do pozdních
hodin , nálada byla
skvělá a vítězem
poháru se stal pan
Luboš Juriga z
Broumova, za ním
na druhém místě se
umístil pan Bárta a
na třetím místě pan Jirásek. Nejlepším hráčem z Hynčic byl pan Zuzula Anton, který se umístil
na 4.místě. Všem gratulujeme.

Cestování Náchodskem
Dnes se dostaneme do Nového Města nad Metují. Jeho nejstarší část město Krčín vzniklo ve
14. století a zaniklo 1503 vypálením a pobitím obyvatelstva. V druhé polovině 16. století se
počal stavět zámek a v roce 1623 ho koupil Albrecht v Valdštejna, aby ho posléze směnil s
Marií Trčkovou. V roce 1628 vypuklo selské povstání a zámek vyplenili povstalci. Teprve v
2.pol 19.století zámek koupili Cyril a Josef Bartoňové a k jeho úpravě pozvali české architekty,
malíře, sochaře a dekoratéry. Dnes patří zámek k nenavštěvovanějším místům nejen na
Náchodsku, ale v celých severovýchodních čechách.
Z ochozu věže se otvírá pohled do širých rovin České Skalice a druhá strana ochozu otvírá
pohled na lesy. Není divu, že v roce 1969 byl zámek vyhlášen ministerstvem kultury za
městskou památku rezervaci.
Nejhezčí vycházka v okolí Nového Města vede proti toku Metuje do Pekla. Jakmile sejdeme k
řece vystřídá letní paprsky chlad, vůně lesa, svět z kapradin a mechů. V pekelském údolí je
turistická chata v Pekle přestavěná ze starého mlýna. Dominantou pekelského údolí je
mohutný Sendrážský kopec.Tato procházka v letních údolích je nádherná a občerstvení v Pekle
je odměnou za dlouhou procházku údolím.

Zimní dovádění

Dne 4.2.2012 jsme se ve dvě hodiny
sešli na kopci za nádražím, kde SDH
Hynčice pořádal 1. ročník zimního
dovádění, které nazval Sněhyáda.
Soutěžilo se ve sjezdu na čemkoli o
putovní pohár za neojoriginálnější
vozítko, který vyhrál Tomáš Hruška a
Michal Radvanovský a jejich 'Planet
Express'. Mezi další prazvláštní vozidla
patří i Pirátská loďka Petra Hrušky, dále
pak Sněžný bob vyrobený ze dřeva
Danielem Klusoněm a Jakubem Říhou.
Posledním vozítkem byl sněžný bob,
tentokráte z papíru, který řídil David
Škoda a spolujezdce mu dělaly Natálka a
Valinka Šafranovi, takže se mohli okolo
stojící diváci kouknout na parodii filmu Kokosy na sněhu. Za vytvoření a originalitu vozítek dostali
naši stavitelé sladkou odměnu. Ostatní děti jezdili
na sáňkách, pytlích, igelitech, pneumatikách,
pokličkách a pekáčích. Pro děti i dospělé byl
uchystaný teplý čaj, opékaly se špekáčky a
všechny zúčastněné děti dostali k čaji sušenku.
Kolem páté hodiny jsme se vydali na cestu domů,
kterou nám zpříjemňovala sladká odměna ve
formě müsli tyčinky. Všem se zimní dovádění
líbilo.
Na sněhu se vyřádili nejen děti, kterých se sešlo
38, ale i dospělí, kterých bylo 23. Bude-li příští
rok dostatečné množství sněhu, doufám, že se
zase jednu sobotu odpoledne sejdeme na kopci
ještě v hojnějším počtu, a že se tam sejde daleko
více originálních zimních vozítek.
Za SDH Hynčice Marie Škodová

Kulturní stránka
V měsíci únoru mají narozeniny
Šulcová Iva
Ducháčková Růžena
Gábelová Jiřina
Vše nejlepší do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přeje OÚ, SPOZ a ČSŽ

Pranostiky na únor
Únor bílý - pole sílí.
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Nahromnice o hodinu více.

OÚ Hynčice pořádá 10. března od 14:00 hodin
v kulturním domě na sále Hynčice oslavu MDŽ.
Všechny srdečně zveme.
Můžete navštívit:
1. 2. - 29. 2. 8:00 – 16:00 NÁŠ PESTRÝ SVĚT Aneb učíme se, prožíváme a tvoříme.
Výstava mapuje aktivity Masarykovy ZŠ v Broumově za období posledních pěti
let a zahrnuje informace o všech projektech, které realizovala, dětské výtvarné
práce a výrobky. Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: Masarykova
ZŠ Broumov. Vstupné: zdarma.
18. 2. 14:30 ŠMOULÍ KARNEVAL Tradiční karneval Ulity. KD Střelnice. Pořádá: DDM
Ulita Broumov. Vstupné: masky 15 Kč, ostatní 30 Kč.
19. 2. 14:00 BROUMOVANKA Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů
Broumov.
24. 2. 19:00 Traband brázdí pódia od roku 1995 a vystřídal několik hudebních stylů, přesto
TRABAND zůstal nezaměnitelný a to hlavně díky skladatelskému rukopisu a
vokálnímu projevu leadra kapely, Jardy Svobody. Po rockových začátcích, vele
uspěšném „balkánském dechnu“, přišlo období písničkaření s harmoniem, které
se postupně proměnilo v aktuální rockový Traband. Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: v předprodeji 100,-Kč, na místě 150,-Kč.
Předprodej v infocentru Broumovska od 24. 1. 2012
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

