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Přehled konaných akcí je v tomto čísle Jineckého zpravodaje pouze orientační. O konání či zrušení akcí a schůzek
organizací a spolků rozhodnou další vládní opatření
v souvislosti s COVID-19.
od - do hod.

více v rubr.

1. 11.

Ne

2. 11.

Po

3. 11.

Út Senior klub
Klub Trilobit

14.00 - 17.00 SCJS
14.00 - 16.00 Pionýr

4. 11.

St

14.00 - 17.00 SCJS
15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr

5. 11.

Čt Herna v Jinečáčku
Schůzka klubu vojenských důchodců
Kroužek mladých rybářů (každý čtvrtek)

9.00 - 12.00
15.30
16.15

Jinečáček
SCJS
Rybáři

6. 11.

Pá Šachový kroužek

16.00

Pionýr

7. 11.

So Knihovna otevřená

9.00 - 12.00

Knihovna

8. 11.

Ne RS v šachu Jince – Hostomice

9.00

TJ Jince

9. 11.

Po

Schůzka klubu učitelů důchodců
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

10. 11. Út Senior klub
Klub Trilobit

14.00 - 17.00 SCJS
14.00 - 16.00 Pionýr

11. 11. St

15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr

Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek
Martinská světýlka se letos RUŠÍ

12. 11. Čt Herna v Jinečáčku
Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny

9.00 - 12.00

Jinečáček
Knihovna

13. 11. Pá Šachový kroužek
Květinový candrbál v Čenkově se RUŠÍ

16.00

Pionýr
Zahrádkáři

14. 11. So
15. 11. Ne
16. 11. Po
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17. 11. Út Státní svátek
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na prosinec
18. 11. St

Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr

19. 11. Čt Herna v Jinečáčku

9.00 - 12.00

Jinečáček

20. 11. Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže
Šachový kroužek

15.00
16.00

Knihovna
Pionýr

21. 11. So RS v šachu Voznice – Jince

9.00

TJ Jince

23. 11. Po Předvánoční prodejní výstava výrobků
klientů Nalžovického zámku
a Koniklece Suchomasty

9.00 - 17.00

Knihovna

24. 11. Út Senior klub
Klub Trilobit

14.00 - 17.00 SCJS
14.00 - 16.00 Pionýr

25. 11. St

15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr

22. 11. Ne

Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

26. 11. Čt Herna v Jinečáčku

9.00 - 12.00

Jinečáček

27. 11. Pá Šachový kroužek

16.00

Pionýr

28. 11. So Zahájení adventu na Ohrazenici
- dle vývoje situace

Ohrazenice

29. 11. Ne Zahájení adventu v Jincích
- dle vývoje situace

SCJS

30. 11. Po

PROSINEC 2020 - více v příštím čísle (dle vývoje situace)
3. 12.

Mikulášský milionář

14.00

5. 12.

Plackování

6. 12.

RS v šachu Jince – Řevnice A
Přednáška o historii kostela sv. Mikuláše

Knihovna
Zahrádkáři

9.00
15.00

TJ Jince
Farnost

7. - 11. 12. Prodejní výstava nových knih v SCJS

denně od 9.00 Knihovna

13. 12.

Výprava za brdským lesa pánem

13.00

15. 12.

Vánoční piškvorky

SCJS
Knihovna
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Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
Alena Lhotáková
80 let
Ladislav Kadlec
70 let
Miroslav Prchal
80 let

E

D
50 let jste spolu – to je něco! Za tu dobu změnilo se kdeco!
Přejeme Vám těch let ještě víc, hlavně zdraví, to se ví!

Dne 7. listopadu oslaví ZLATOU SVATBU
manželé Milena a Petr Krejčovi z Jinec.
Štěstí, zdraví a lásku vám přejí dcery s rodinami.

E

D

Narození
Jména nových občánků zveřejňujeme v případě,
oznámí-li nám tuto radostnou událost rodiče.

Rozloučili jsme se
Stanislava Milcová
Jiří Nohejl

Božena Zýková
Josef Řehounek

VZPOMÍNKY
2. 11. Památka zesnulých
V tomto dušičkovém čase vzpomínáme na naše kolegy – členy a členky
učitelského sboru v Jincích, kteří již nejsou mezi námi. Čest jejich
památce.
vzpomíná klub učitelů důchodců
Dne 2. 11. vzpomínáme na naše přítelkyně a kamarádky, které
odešly navždy. Nezapomeneme.
s úctou členky senior klubu Jince
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VZPOMÍNKY
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut…

Dne 9. listopadu 2020 tomu bude devět let,
co nás navždy opustil pan Jan Cinert
z Jinec, který by se 19. října t. r. dožil 77 let.
Nikdy nezapomene manželka Věnceslava,
dcera Blanka s rodinou, syn Honza, Roman
s rodinou, vnučky Lucka a Věrka s rodinami
a kamarád Rosa.
Dne 10. listopadu 2020 tomu budou tři roky,
co nás opustil pan Ing. Stanislav Kováč.
Nikdy nezapomeneme.
Dcera Kristýna a družka Daniela se synem
Ondřejem.
Dne 17. listopadu 2020 uplynou dva smutné
roky od chvíle, co navždy utichlo předobré
srdce pana Františka Bachledy z Jinec.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Alžběta,
synové Mirek a Roman a vnoučata.
Dne 23. listopadu 2020 uplyne již osm let
ode dne, kdy nás na vždy opustila naše
milovaná maminka a babička
paní Božena Šajnerová z Jinec.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery
Helena a syn Oldřich s rodinami.
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou říjnové volby do krajských
zastupitelstev a jedné třetiny Senátu.
V Jincích získalo největší důvěru hnutí ANO 2011 – 96 platných hlasů
(19,75 %).
Druhý nejvyšší počet získala KSČM – 66 platných hlasů (13,58 %)
a třetí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – ti obdrželi 60 platných hlasů
(12,34 %).
Senátorem za Příbramsko se stal po druhém kole senátních voleb, kterého se zúčastnilo v Jincích jen 79 voličů (4,58 %), starosta Petrovic
Petr Štěpánek (STAN).
Vážení občané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří k volbám přišli,
a zvláště pak vám, kteří jste podpořili KSČM. Vaše důvěra nás zavazuje k další práci ve prospěch rozvoje nejen našeho městyse. Také bych
rád voliče pochválil za dodržování hygienických opatření.
Děkuji členkám a členům volebních komisí v Jincích, Rejkovicích
a Běříně. Do komisí letos zasedli i mladí spoluobčané a své funkce
se zhostili na výbornou. Děkuji vedení základní školy a paní Eichlerové z Rejkovic za zapůjčení volebních místností, zaměstnancům Úřadu
městyse Jince a p. o. Služby městyse Jince za organizační pomoc.
RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince

Okrsková
volební
komise č. 4
na Běříně.
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Výsledky hlasování za územní celky – Obec Jince
Okrsky
celkem

v%

Voliči
v seznamu

4

100,00

1 722

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
490

28,46

490

486

99,18

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Jince
(celkem za 4 okrsky)
Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

5

Demokratická strana zelených

7

1,44

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

60

12,34

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

47

9,67

19

Česká pirátská strana

58

11,93

22

Moravané

1

0,20

33

Občanská demokratická strana

49

10,08

38

Dělnická strana sociální spravedl.

2

0,41

45

Česká str. sociálně demokratická

38

7,81

48

Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení

30

6,17

50

ANO 2011

96

19,75

63

Komunistická strana Čech a Moravy

66

13,58

67

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

3

0,61

69

Občanská demokratická aliance

6

1,23

70

Trikolóra hnutí občanů

17

3,49

71

Svobodní

3

0,61

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

3

0,61

Zdroj: www.volby.cz
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Krátce z obce
„Optimalizace a doplnění systému zásobení vodou
a odkanalizování obce Jince“
Kompletní rekonstrukce úpravny vody ve Velcí a rozšíření vodovodu a
kanalizace do Rejkovic a na Běřín. Dodavatelem díla je firma ZEPRIS, s. r. o.
• hodnota díla je téměř 150 mil. Kč s DPH
• poskytnuta dotace od Státního fondu životního prostředí
• termín dokončení v roce 2022

Rekonstrukce úpravny vody ve Velcí. Foto Pavel Jícha.

„Sociální bydlení v městysi Jince II“
Vestavba sedmi bytů v č. p. 28 (budova bývalých Moserových lázní) byla
zahájena v červnu t. r. K realizaci stavby byla na základě výběrového řízení pověřena firma INVESSALES, s. r. o.
• hodnota díla je 16 mil. Kč
• poskytnuta dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program)
• termín dokončení v dubnu 2021

Zateplování objektu č. p. 28
a vestavba bytů.
Foto ze dne 11. 10. 2020.
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Otázky pro starostu
městyse Jince
RSDr. Josefa Hálu
Vážený pane starosto, v současné
době nebezpečně stoupají počty
nakažených koronavirem i v našem regionu. V Jincích bylo k 19.
10. evidováno 20 občanů, kteří
onemocněli COVID -19. Škola
opět přešla na distanční výuku,
omezeny jsou úřední hodiny na
Úřadu městyse Jince, musíme dodržovat řadu vládních opatření. Myslíte si, že jsou občané dost zodpovědní a že respektují daná pravidla, aby se šíření nákazy omezilo?
Většina lidí, zejména starších, k opatření přistupuje odpovědně. Horší
je situace u mládeže. Bohužel, někteří rodiče ani nemají přehled,
co a kde jejich děti dělají, jak se chovají. A tím, že děti nechodí do školy,
je situace ještě horší. Prosím, vydržte pár týdnů, dodržujte hygienické
předpisy a věřme, že situace bude lepší. Pokud nebudeme respektovat
jeden druhého, nebudeme si vzájemně pomáhat, krizová situace nás
bude trápit víc a déle.
Na druhou stranu obdivuji zejména pracovníky ve zdravotnictví,
službách, obchodech, příslušníky ozbrojených složek. Lehkou situaci
nemají ani učitelé a technický personál na základní škole, kteří zahajují on-line výuku. Mnohem složitější práci má i personál v mateřské
školce, která je v provozu, ale musela se potýkat s uzavřením jedné
třídy kvůli pozitivnímu testu jednoho žáka na COVID-19. Věřím,
že jak učitelé, tak děti, sice se zpožděním, ale vše v pohodě zvládnou.
Poděkovat musím rodičům, že se ve většině případů snaží pomáhat se
vzděláváním svých dětí. I oni se dostávají do nové situace, učí se nové
věci, přestože mají své pracovní povinnosti a mnohem složitější život
v „době koronavirové“.
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Ruší se kulturní a společenské akce, velký otazník v současné době visí
i nad zahájením adventu v Jincích. Jak by probíhalo rozsvícení vánočního stromu v Jincích, pokud se situace neuvolní?
Bohužel, je tomu tak, stejně jako v jarním období nelze organizovat
akce pro více účastníků. A předvídat, co bude o Vánocích, si snad nikdo netroufá. Každopádně budeme reagovat na situaci a pokud nebude
možné zorganizovat tradiční zahájení adventu, připravíme náhradní
řešení, například relaci do místního rozhlasu a podobně.
Přeji čtenářům pozitivní myšlení, duševní pohodu, super lidi kolem,
kteří si vzájemně budou pomáhat, a ne si házet klacky pod nohy, shazovat vinu za své chyby na ostatní.
A především - chraňme si své zdraví!
Pane starosto, děkuji za odpově a přeji Vám hodně sil v řešení nelehké
situace v této době.
ptala se Ung.

Vzpomínka na zahájení adventu
v Jincích v loňském roce.
Na snímku starosta městyse Jince
Josef Hála a administrátor jinecké
farnosti P. Mariusz Walczak.

Městys Jince
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Národní geopark Barrandien
V Domě Natura v Příbrami proběhlo 24. září slavnostní setkání za účasti
bývalé hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové.
Akce se uskutečnila u příležitosti slavnostního okamžiku, kdy Ministerstvo životního prostředí předalo geoparku Barrandien certifikát národního geoparku. Tento unikátní útvar zahrnuje rozsáhlé území Středočeského kraje, Prahy a zasahuje i do Plzeňského kraje.

Ministerstvo životního prostředí předalo Geoparku Barrandien certifikát
národního geoparku.

A protože jeho součástí jsou i Brdy,
konkrétně přírodní památky Vinice,
Vystrkov a Jince s dřevouhelnou
hutí Barbora, byli na této významné
události přítomni starosta městyse
Jince RSDr. Josef Hála a radní této
obce Miroslav Maršálek.
O kulturní program se postaralo
dvěma skladbami České smyčcové
duo tvořené Lucií Sedlákovou-Hůlovou a Martinem Sedlákem.
Setkání se mj. zúčastnili starosta
Na setkání byla rovněž pokřtěna městyse Jince Josef Hála a starosta
kniha Krajem Joachima Barranda: Rožmitálu p. Tř. Josef Vondrášek.
Cesta do pravěku země české. Jejími
hlavními autory jsou Václav Cílek, Zdeňka Sůvová a Jan Turek. Účastníci setkání měli možnost si prohlédnout prostředí Domu Natura s výstavou
a poté odjet na otevření naučné stezky Jordán v CHKO Brdy.
Text a foto Miroslav Maršálek
11

Služby městyse Jince

listopad 2020

S B Ě R N Ý D V Ů R a KO M P O S T Á R N A
jsou zřízeny pro fyzické osoby – občany s trvalým bydlištěm v Jincích,
Rejkovicích a Běříně.

O T E V Í R A C Í H O D I N Y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 15.00 hod.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.

Termíny svozů SKO v r. 2020 - svozový den ČTVRTEK
45.

5. 11.

1x7

46.

12. 11.

1x7

47.

19. 11.

1x7

48.

26. 11.

1x7

49.

Prosinec 2020 3. 12.

1x7

50.

10. 12.

1x7

51.

17. 12.

1x7

52.

24. 12.

1x7

53.

31. 12.

1x7

7. 1.

1x7

2.

14. 1.

1x7

3.

21. 1.

1x7

4.

28. 1.

1x7

1.

Listopad 2020

Leden 2021

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI

Služby městyse Jince a sběrný dvůr
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1 x 30

1 x 30

Informace z redakce
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Informace z ordinace praktického lékaře
• Žádáme pacienty, aby do ordinace chodili pouze objednaní pacienti.
• Na vyšetření se objednávejte včas, termíny jsou 2–3 týdny.
• S respiračním onemocněním ordinaci nenavštěvujte, zavolejte na
níže uvedený telefon a domluvíme se na dalším postupu léčby.
• Dbejte pokynů na vstupních dveřích do zdravotního střediska a do čekárny.
• Dodržujte termín a hodinu, na kterou jste objednáni, a hygienická opatření. Vstup pouze s rouškou!
• Odběry krve se provádí v pondělí a ve čtvrtek od 7.00 do 8.30 hodin.
• Pokud budete chtít poslat léky e-receptem, mějte připravený seznam léků
a číslo telefonu, na které bude recept zaslán.
• Telefon do ordinace MUDr. Jaroslava Smutného: 318 692 205.
V naší ordinaci si od listopadu můžete zakoupit různé svíčky,
které vlastnoručně vyrobili zdravotně postižení klienti poskytovatele sociálních služeb Koniklec Suchomasty, a tím je
podpořit.
Zároveň v ordinaci MUDr. Jaroslava Smutného a v Jinecké lékárně v sídlišti Zborovská probíhá dobrovolná
finanční sbírka pro Nalžovický zámek - poskytovatele
sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením.
Děkujeme všem, kteří mají srdce na pravém místě a do kasičky přispějí.
O předání výtěžku vás budeme informovat.
Iva Jelínková

Informace z dětské ordinace
STÁLE PLATÍ a platit bude minimálně rok:
• do ordinace mohou pouze objednaní pacienti, což znamená zavolat paní
doktorce MUDr. Daniele Štorchové na tel. číslo 728 143 075 a už jdete na prevenci nebo potřebujete potvrzení apod. Objednání platí
i pro akutně nemocné pacienty. Je nutné se předem objednávat na
určité datum a hodinu!
• paní doktorce volejte v době ordinačních hodin;
• do ordinace a do čekárny povolen vstup pouze s rouškou;
• v čekárně mohou být pouze dvě maminky s dětmi;
• žádáme vás - bu te k sobě ohleduplní.
NOVĚ: nastřelujeme náušnice, informace získáte u zdravotní sestry.
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Čtenáři píší
Bydlel jsem v Jincích skoro 70 let a podle dosud platných zákonů jsem tu
měl mít už tzv. domovské právo. Poznal jsem zde postavy i postavičky jako
byl například MUDr. Listbauer a na druhé straně i takovou figurku, které
se říkalo „Moje děvečko zlatá“. Ve skutečnosti se jednalo o Pepíčka Růžičku.
Ve svém chabém zdravotním stavu a po úrazu manželky jsem byl nucen
vyhledat tzv. Domov seniorů, kam mi každý měsíc péčí kulturního střediska Jince dochází Jinecký zpravodaj.
Je mou milou povinností vydavatelům
tohoto časopisu poděkovat, že na mě pamatují. Také děkuji svým bývalým pionýrům Bobrům za to, že si na mě každý
měsíc vzpomenou a zavolají s dotazem
„Jak se máš, dědku, a co tvoje hnáty?
Ty už s námi nepůjdou do Prčice, ale
s největší pravděpodobností někam
úplně jinam.“
Tak vám všem děkuji s obrázkem pana Wericha, jehož dům jsem v nedávné
době měl možnost navštívit.
Pozdrav opravdu vám všem a za vše děkuji.
Váš Jaroslav Kubíček
Děkujeme panu Kubíčkovi za milý dopis a jsme rádi, že alespoň prostřednictvím zpravodaje má stále přehled o dění v Jincích. Vzpomínáme na
něho, na jeho vyprávění o dobách minulých i současných, chybí nám jeho
osobitý smysl pro humor.
Přejeme panu Kubíčkovi hlavně hodně zdraví a spokojenosti v novém působišti, a to i za všechny jeho přátele a známé z Jinec a okolí.
Ung.

Klub střelců z kuší Bohemia
děkuje všem, kteří přispěli k úspěchu závodů mistrovství republiky. Jmenovitě obecnímu úřadu v Jincích,
panu Tomáši Znojilovi, paní knihovnici Zuzaně Belanské, majiteli obchodu s potravinami panu Jaromíru Dvořákovi a paní vedoucí Ludmile Černé, a také naší kuchařce paní Libuši Havlicové, že nakrmila všechny účastníky.
za klub V. H.
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Na facebooku
spravujeme tyto stránky:

Městys Jince
Jinecký zpravodaj
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Brdské lesy

Informace
z regionu

Víte, jaká je v Jincích momentální kvalita ovzduší?
Můžete si to ověřit na www.jince.cz v nové záložce
Index kvality ovzduší (IKO).

Bute „V OBRAZE“
http://www.jince.cz/mobilni-aplikace/

JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince.
Registrační číslo: MK ČR E 11716
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram | Distribuce: Městys Jince
Inzerce: celá strana A5 – 1 000 Kč, polovina strany A5 – 500 Kč
Inzerát nabízející pracovní příležitosti je zdarma.
Váš inzerát lze uhradit takto:
1. převodem na účet městyse Jince na základě vystavené faktury
2. v hotovosti v účtárně Úřadu městyse Jince
Redakce Jineckého zpravodaje: Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
– Irena Ungrová, tel. 773 830 708 | e-mail: ksjince@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 17. listopadu 2020
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Nahlédnutí do historie
V tomto roce se věnujeme historii Jinec v 19. století, jak byla
popsána v článku Jana Beránka z roku 1998, uveřejněném ve
sborníku „Podbrdsko“ Státního okresního archivu v Příbrami.

XI. část | Spolky a zájmové organizace
Na prvém místě připomeňme „bratrské dělnické pokladny“, které u nás
měly mnohaletou tradici. Jednou z nestarších takových pokladen byla bratrská pokladna cvočkařů, založená v 1. polovině 19. století a která zde
existovala ještě po roce 1900.
V Jincích, Běříně a Rejkovicích se zvláště „černým“ řemeslem živilo několik desítek občanů, navíc zde existovala početná vrstva „kovorolníků“.
Nebylo proto náhodou, že v Jincích byl už koncem 80. let 19. století založen dělnický spolek „Kovodělník“, který se sice – spíše ovšem formálně –
rozpadl v roce 1893. Následujícího roku – 10. června 1894 – byl založen
obdobný „Všeobecně vzdělávací spolek“, který se scházel nejdříve v Běříně
a od roku 1897 měl oficiální sídlo v Jincích.
V té době už i v našem regionu existovali jednotlivci „nakažení“ socialistickými myšlenkami, které také mezi dělníky šířili. Díky přímo panickému
strachu rakouských úřadů z mohutnějícího dělnického hnutí (jak se např.
projevilo první oslavou 1. máje 1890 v Praze) máme o těchto agitátorech
řadu zpráv. Již v dubnu 1890 např. žádal hořovický okresní hejtman velitele vojenské posádky v Berouně o vojenskou asistenci pro „udržení klidu
a pořádku v okrese“. Nakonec v tomto roce v Jincích a v okolí žádné oslavy 1. máje neproběhly, i když shodou okolností tehdy začali stávkovat dělníci v čenkovské továrně, aby prosadili zvýšení mezd o 25 % a zkrácení
pracovní doby na 10 hodin denně.
Pokud jde o zmíněné agitátory, upozorňovali jinečtí četníci např. 21. 4.
1890 na Josefa Beneše z Běřína, který prý rozšiřoval mezi dělníky čenkovské továrny časopis „Nový věk svobody“, za rok pak oznamují, že „Karel
Malza, mlynářský pomocník, odebíral za svého pobytu v Rejkovicích časopis „Rovnost“. Vícekrát se však v hlášeních setkáváme se jménem Bohuslava Hájka. Snad byl z Prahy, pracoval určitou dobu „co zámečník v zámečnické dílně p. Ouřady na Cibulce č. p. 10. Ten byl velice agilní. Organizoval v okolních vesnicích setkání dělníků spojené vždy s přednáškou.
Byl natolik známý, že pražské místodržitelství vyzvalo hořovického okresního hejtmana, aby mu o činnosti tohoto „agitátora“ podal zprávu.
Se jménem Bohuslava Hájka se v hlášení četnických stanic setkáváme ví-
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cekráte, naposledy pak v r. 1895, kdy četnická stanice v Hořovicích oznamovala, že „přesídlil do Staré Libně u Prahy“.
Jeho odchodem však rozvoj stále uvědomělejšího dělnického hnutí u nás
neskončil – naopak. Vždy právě v roce Hájkova odchodu se poprvé v hostinci Na Cibulce (pozn: dnešní Sokolovna) konaly oslavy 1. máje, které
zorganizovala jinecká „Dělnická beseda“. Tato „Dělnická beseda“ konala
rozsáhlou činnost. Měla svoji knihovnu, pořádala ochotnická divadelní
představení, později vytvořila i vlastní pěvecký sbor. Vyvíjela však především politickou činnost. Za mnohé stačí uvést, že např., zřejmě nástupce
Bohuslava Hájka, Josef Vojíř, uspořádal v Jincích 19. 2. 1898 „jako náhradu za zakázané veřejné shromáždění důvěrnou schůzi“. Účastnilo se jí
200 osob a řečníkem na ní byla tehdejší vedoucí osobnost Českoslovanské
sociálně demokratické strany dělnické, tehdy poslanec říšského sněmu,
Josef Steine. Jinecká „Dělnická beseda“ byla tudíž jasně politicky orientována sociálně demokraticky. Byla zárodkem této strany v Jincích, která
zde byla ovšem oficiálně založena až o 10 let později.
Založení „Dělnické besedy“ v Jincích nám dokumentuje sociální diferenciaci i v oblasti kultury. Nebo již dříve – od r 1886 – zde existovala „Čtenářská beseda“, která vyvíjela rovněž záslužnou osvětovou činnost. Vlastnila knihovnu, organizovala ochotnická divadelní představení, měla svůj
pěvecký sbor apod. Máme jen jednu nepřímou zprávu, že např. brzy po
smrti Jana Nerudy (†22. 8. 1891) uspořádala „Čtenářská beseda“ přednášku o jeho životě a díle. Byla však ve své podstatě určena pro „lepší kruhy“
jineckých občanů. Členové a příznivci „Čtenářské besedy“ se rekrutovali
převážně z jinecké maloburžoazie. Pokud se vůbec o politiku zajímali, nepochybně sympatizovali s Národní stranou svobodomyslnou, tj. s mladočechy. Jistě i z tohoto důvodu si tedy založili jinečtí dělníci svoji „Dělnickou
besedu“.
O charakteru obou těchto spolků, které oba vykonávaly velice záslužnou
činnost, svědčí postoj obecního zastupitelstva. Např. po dvakráte v 90. letech povolilo příspěvek ve výši 10 zl. z obecní poklady „Čtenářské besedě“
na zakoupení Ottova slovníku naučného (v prvém případě s výslovným
dodatkem, aby slovník byl „přístupný všem jineckým občanům“. Měnilo se
však postupně i složení obecního zastupitelstva, a to 29. 11. 1898 poprvé
zamítá žádost „Čtenářské besedy“ na další příspěvek na Ottův slovník naučný - a naopak na téže schůzi povoluje „Dělnické besedě“ 5 zl. na její
knihovnu.
Zdroj: Sborník Podbrdsko č. V/1998, článek Jince před sto lety, autor Jan Beránek.

Pokračování příště.

Ung.
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Společenské centrum Josefa Slavíka

listopad 2020

➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na

pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která
se bude konat ve středu 4. listopadu. Další schůzka se uskuteční 2. prosince.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)

zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském centru
J. Slavíka, která se bude konat ve čtvrtek 5. listopadu. Další schůzka
se uskuteční 3. prosince.
➢ Senior klub se schází každé pondělí od 14 hodin ve Společenském

centru Josefa Slavíka.

Zahájení adventu v Jincích
neděle 29. listopadu 2020
V současné době konání akce nemůžeme
stoprocentně potvrdit. Zda se setkání na
náměstí v Jincích uskuteční, bude záviset na aktuální situaci a vládních
opatřeních k zamezení šíření nákazy koronavirem.
Připraven je tento program:
od 14.00 adventní trhování
16.00
vystoupení dětí ZŠ a MŠ Jince
17.00
hudební skupina Macechy
18.00
trubači ZUŠ J. J. Ryby, zapálení první adventní svíce a rozsvícení vánočních stromů
Zpráva o konání či zrušení akce bude oznámena obecním
r o z h l a s e m a z v e ř e j n ě n a n a w w w. j i n c e . c z a Fa c e b o o k u
Městys Jince.

Výprava za brdským lesa pánem – vycházka na Vystrkov,
Ohrazenici, Velcí
neděli 13. prosince 2020
Sraz účastníků ve 13.00 hod. u Společenského centra Josefa Slavíka Jince.
Dle vývoje situace může být akce zrušena – více v příštím čísle Jineckého
zpravodaje.
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Knihovna Jince

listopad 2020

Nezapomeňte, knihovna je v listopadu otevřena 7. 11.
od 9.00 do 12.00 hodin.
Úprava provozní doby knihovny v měsíci prosinci:
OTEVŘENO do 22. 12. 2020 včetně.
Ve dnech 23., 28. - 31. 12. je knihovna z důvodu dovolené UZAVŘENA.

KNIŽNÍ NOVINKY
I v říjnu nám naši spoluobčané darovali knihy pro obohacení
našeho knižního fondu, některé jsme i nakoupili.
Získali jsme 9 nových titulů z dotace Česká knihovna 2020. Zároveň
vám můžeme nabídnout spoustu nových knih různých žánrů
z výměnného fondu Knihovny Jana Drdy Příbram.
Úplný seznam knih naleznete na webových stránkách knihovny
www.jince-knihovna.cz

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
22. burza knih ve dnech 5. - 9. 10. 2020
Touto cestou děkuji všem, kteří na knižní burzu přispěli ze svých přeplněných domácích knihoven. A protože nám velké množství knih zbylo, podělíme se s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami, kde poslouží k doplnění
knihovniček v rámci projektu Kniha do vlaku.
Fotoalbum: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Podzimni_burza_knih%2C
_ucebnic_a_casopisu_2020/

Vyhodnocení 108. výtvarné a literární soutěže
na téma: HALOWWEENSKÉ DEKORACE
Celkem odevzdaných 50 výtvarných prací, z toho 3 společné práce.
MŠ Příbram

Ivanka Mauricová

ZŠ Hluboš
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Viktorka Šrámková
Matyáš Janoušek
Stáník Buchtele
Tereza Macounová
Lukáš Peterka
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MŠ a ZŠ Jince
MŠ
1. třída ZŠ

Rozárka Tržilová
Šárka Bašíková

Zvláštní cena
1. třída ZŠ Jince
Vanesa Krotilová
1. třída ZŠ Hluboš Štěpán Holan
2. třída ZŠ Jince
Jan Diviš
a Ríša Hýl
– společná práce
Cena poroty
1. třída ZŠ Jince
1. třída ZŠ Jince
1. třída ZŠ Hluboš
3. třída ZŠ Hluboš
ŠD Jince

Jiří Piller
Miroslav Kapolka
Nikolka Nikodémová
Zdenda Krejčí
společná práce žáčků
1. a 2. oddělení

Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_souteze_
knihovny_na_tema_Halloweenske_dekorace/
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Připomínáme:

Soutěž pro děti na měsíc LISTOPAD
Téma:
Odevzdání:
Vyhodnocení:

RULIČKUJEME
do 13. listopadu 2020
20. listopadu 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka

Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.

LISTOPADOVÉ středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hod.

Sledujte webové stránky knihovny, dle nastalé situace mohou
být akce zrušeny.
4. 11.
11. 11.
18. 11.
25. 11.

Z ptačí říše
Podzim a Podzimníčci
Pavouci
Ruličkové stavení

Předvánoční prodejní výstava výrobků klientů
Nalžovického zámku a Domova pro osoby
zdravotně postižené Koniklec Suchomasty
od 23. do 27. 11. 2020 denně od 9 do 12; od 13 do 17 hodin
v zasedací místnosti Společenského centra Josefa Slavíka.
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Připravujeme:

Prodejní výstava nových knih všech žánrů
Tuto akci opět pořádáme ve spolupráci s naším „dvorním dodavatelem“
knižních novinek panem Janem Höfferem z Tábora ve dnech

7. 12. – 11. 12. 2020
Prodej ve Společenském centru Josefa Slavíka
pondělí, úterý, středa
čtvrtek
pátek

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

Mikulášský milionář pro nejmenší
Sledujte webové stránky knihovny, dle nastalé situace může
být akce zrušena.
3. 12. 2020 od 14.00 hodin v zasedací místnosti SCJS
K pravidlům:
• současně hrají všechny zúčastněné děti
• nemusíš umět psát ani číst
• čas: dokud nás to bude bavit
Podrobné organizační pokyny na místě.

Vánoční piškvorky v knihovně
Sledujte webové stránky knihovny, dle nastalé situace může
být akce zrušena.
15. 12. 2020 od 14.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti SCJS
K pravidlům:
• věkově neomezeno
• čas: 2 hodiny
• hraje každý s každým
Podrobné organizační pokyny na místě.
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Knihovna Jince

tel. 773 830 709
knihovna@jince.cz
www.jince.knihovna.cz
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Jinečáček z. s.

listopad 2020

Drahí, milí,
vzh adom k nariadeniam vlády ČR sa nám príležitosti
k stretávaniu za uplynulý mesiac dos zredukovali.
Ale aj z toho mála, čo sme sa mohli vidie, si deti našli
novú vášeň. A tou je balančná tra, zostrojená skrz naskrz
celej miestnosti.
Hlavný vek mladej party je pod 2 roky a tak lozíme, podliezame, skáčeme a vá ame sa. Čo sa týka vonkajších aktivít, teraz je už zrejmé,
že tento rok sa tradičná drakiáda kona nebude.
Srdečne Monika

Milé děti,
milí přátelé Jinečáčku a příznivci společenského dění v Jincích, i přesto, že kolem nás létají jen samé negativní zprávy, musím jednu také
přihodit.
Letošní Martinská světýlka se vzhledem k situaci v naší zemi konat
nebudou. Byla bych však nerada, kdyby legenda o sv. Martinovi byla
letos opomenuta a s ní celá svatomartinská tradice v Jincích. A tak si
ji trochu připomeneme a nejen slovy.
Jedné temné zimní noci projížděl Martin na svém koni městem a kontroloval, jak je město střeženo. Na ulici narazil na polonahého žebráka, který ho prosil o milodar. Martin neměl u sebe peníze, ale věděl, že
musí ubožáka ochránit před tuhou zimou, jinak zemře. Uchopil meč
a pře al svůj rudý pláš . Polovinu daroval žebrákovi. Na druhý den
se zjevil Martinovi Kristus s polovinou jeho pláště. Martin chtěl svůj
život zasvětit bohu, ale byl si vědom, že jako voják nemůže opustit vojenskou gardu. Ve službě ho čekalo ještě 15 let. Kdyby odešel z vojny,
byl by prohlášen za zrádce. Nechtěl v boji používat zbraně, a tak se
proti nepříteli vydal jen s křížem v ruce. K boji vůbec nedošlo, naopak
přijeli poslové a nabídli mír. Po tomto zázraku byl Martin propuštěn
ze služby. Stal se knězem a později založil klášter. Během doby, kdy
kázal lidem, se děly nejrůznější zázraky. Lidé v něj získávali důvěru,
milovali ho. Když zemřel biskup Libor, byl duchovními osloven, aby se
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stal biskupem. Martin však odmítl, dokonce se schoval v husím chlívku. Ale nakonec nabídku přijal a biskupem se stal. Martin podle
legend uzdravoval posedlé zlým duchem, malomocné, křísil mrtvé a zastával se všech, kteří byli nespravedlivě odsouzeni.
Nacházíme se v nelehké době a možná také čekáme na zázrak. Poj me
mu tedy naproti. Vyvěste tentokrát svůj lampión naděje
ve středu 11. 11. v 18 hodin v oknech svých domovů a připomeňme si legendu sv. Martina alespoň na dálku.
Přeji všem klidné dny a večery, pevné zdraví a hodně síly.
Za Jinečáček Ivana Chocholová
předsedkyně spolku

Vzpomínky na Martinská světýlka
v roce 2017 a 2019.
Foto Helena Langová
a Miroslav Maršálek
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Pionýrská skupina Jince

říjen 2020

Šachový kroužek PS Jince
Podruhé O Jinecký citrón
Již před dvěma lety, kdy byli členové našeho šachového kroužku zdecimováni nemocemi, se uskutečnil turnaj, v němž se hrálo kromě obvyklých cen
také o vitamíny. V letošním září nastala dost podobná situace, a tak se
rozhodla Pionýrská skupina uskutečnit druhý ročník miniturnaje O Jinecký citrón.
Absolutním vítězem se stal přesvědčivě Jakub Hrkal, který v minulosti
reprezentoval jinecký kroužek i oddíl v řadě vysokých krajských i republikových soutěží.
V celkovém pořadí za ním skončili 2. Antonín Mezera a 3. David
Vošický.
Do hlavní soutěže však byly započítávány pouze výsledky žáků mladších
11 let. V této disciplíně tedy převzali (kromě citrónů, mandarinek a dalších cen) medaile tito hráči: zlatou Antonín Mezera, stříbrnou Vojtěch
Přibyl a bronzovou Jan Mauric.
Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci v České republice i v regionu se vyčkávalo s vyhlášením tradičního Podzimního miniturnaje, k čemuž
nakonec vůbec nedošlo.

Vítězové miniturnaje O Jinecký citrón. Hygienická opatření se dodržují.
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Na Svatováclavském turnaji vítězství pro Jince
V prostorném sále Společenského klubu ve Zdicích se uskutečnil již
17. ročník Svatováclavského turnaje mládeže. Mezi účastníky byli i čtyři
hráči reprezentující Šachový kroužek Pionýrské skupiny a Šachový oddíl
TJ Jince.
Dva z nich byli zařazeni do turnaje starších. Tentokrát mohli po roční
přestávce nastoupit opět hráči narození v roce 2004 a 2005. Toho využil
Tomáš Brotánek, který zatím moc podobných možností neměl. Vybojoval desáté místo se 4 body, což je o dva méně než vítěz Vítězslav Tvaroh
z Buštěhradu. Navíc měl nejlepší pomocné hodnocení buchholz ze čtyřbodových hráčů. To potvrzuje jeho šance na další pěkné výsledky.
V téže kategorii nás reprezentovala také Anička Šimpachová. Zpočátku se jevila skromně, ale v závěru se jí začalo dařit. Tři body jí vynesly
23. místo v konečném pořadí.
Ještě mnohem lépe se dařilo našim mladším členům výpravy. Pěkného výsledku dosáhl Antonín Mezera. S pěti body obsadil 5. místo v turnaji
se ztrátou 1,5 bodu na vítěze Otakara Denko ze Zdic. Stejný počet bodů,
ale podstatně lepší pomocné hodnocení buchholz měl Jan Mauric. To mu
vyneslo 2. místo v turnaji mladších účastníků, a dokonce i vítězství v soutěži hráčů do 10 let. Kromě dalších cen si tak odnesl domů krásný,
a opravdu originální pohár.
Škoda, že se nezúčastnilo více našich hráčů, protože v následujících dnech
byly všechny podobné akce na delší dobu zrušeny.

Anna Šimpachová

Tonda Mezera
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Jan Mauric

Turnaj se hrál ve Společenském klubu ve Zdicích.

Kroužky do odvolání zrušeny
Díky ochotě dvou příznivců pomáhat jiným začaly probíhat v září šachové
kroužky v klubovně Společenského centra Josefa Slavíka.
Zásluhu na tom měli především David Vošický a Tomáš Brotánek,
kteří do Jinec dojíždějí ze svých vzdálených působiš a začali se aktivně
podílet na přípravě a realizaci středečních a pátečních schůzek při dodržení všech mimořádných opatření. Za to jsem jim velmi vděčný.
Poté došlo k opětovnému vyhlášení nouzového stavu.
Výuka nyní probíhá na dálku prostřednictvím domácích soutěží a konzultací. U těch žáků, kteří se do nich (za pomoci rodičů) zapojili, se již začínají projevovat viditelné pokroky. Budou mít výhodu, až
se opět rozběhne běžná šachová činnost se soutěžemi. Další okolnosti nasvědčují tomu, že do obnovení pravidelné šachové činnosti uplyne ještě
hodně času. A tak výuka (i kontakt) na dálku nabývá na důležitosti.
Jakmile se situace změní, budeme dostupnými prostředky informovat, aby
mohli členové a příznivci rychle zareagovat.
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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Ze života školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
„Dobré ráno, dobrý den,
hrajeme si s podzimem.
Listí zlátne, padá dolů,
bude nám tu dobře spolu.
Uděláme panáčky,
z listů skřítky, strašáčky.
Dobré ráno, dobrý den,
je nám dobře s podzimem.“
Díky příjemnému počasí jsme mohli vnímat všechny barvy podzimu, procházet se lesem, parkem a hrát si s listím, které se vybarvilo do nádherných tónů. Sbírali jsme kaštany a žaludy, z kterých jsme vytvářeli různorodá zvířátka. Navlékali jeřabiny a z šípků si uvařili zdravý čajík plný
vitamínů, na kterém si děti moc pochutnaly. A když venku začal foukat
vítr, proháněli jsme se po louce a pouštěli draka. Veselý barevný drak vypuštěný v podzimním větru a třepetající se vysoko nad našimi hlavami
vykouzlil nejeden úsměv na našich tvářích.
Berušky se za několik týdnů ve školce toho už hodně naučily. Lépe se
navzájem poznaly, hezky si společně začaly hrát, chodí na pěkné vycházky
a ranní slzičky při loučení
s rodiči jsou už spíš výjimkou. S učitelkami se učí
nové básničky, písničky,
lepí, malují a hrají různé
hry, a také si povídají – třeba o městě, vesnici, rodině,
kamarádství, přírodě. Seznámily se s různými druhy
ovoce a zeleniny, naučily se
je pojmenovat, a také
ochutnávaly. Už se moc těší
na další podzimní zážitky ze
školky.
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Broučci v říjnu chodili
hodně do přírody, pozorovali a povídali si o podzimu - počasí, barvy, plody,
stromy, ptáčci, zvířátka jak se připravují na zimu.
Pouštěli draka a zahráli
si pohádku „O Řepě“.
Motýlci si povídali o lesních zvířátkách, znacích
podzimu a vytvořili společnou výtvarnou práci –
podzimní les. Poznávali plody podzimu
a učili se rozeznat houby jedlé od nejedlých a jedovatých. Procvičili si také geometrické tvary a barvy.
Včeličkám umožnilo krásné počasí
vydávat se na delší procházky do barevné podzimní přírody. Moc se jim líbilo
na Ohrazenici, kde zblízka pozorovaly
býčky. A také červené jeřabinky u cesty
je inspirovaly, aby jim zazpívaly veselou
písničku. Velkou radost jim udělaly děti
ze základní školy svými „hmyzími
domečky“.
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Žabičky se pomocí
her, písniček a básniček seznámily s domácími a hospodářskými zvířátky a jejich mlá aty a při
procházkách pozorovaly koníky, kravičky, prasátka, ovečky,
kozy, slepičky, pejsky
a kočky. A na jedné
zahradě se jim dokonce podařilo objevit
i prasátko. Dále se
dozvěděly o důležitosti vitamínů pro naše tělo a zjistily, co je to vlastně
bacil či vir a jak mohou pro nás být nebezpeční. Poznaly, jaký je rozdíl
mezi ovocem a zeleninou a kde vlastně rostou. Venku hledaly různé ovocné stromy, naučily se je pojmenovat a ukázaly si, jak poznají strom
od keře. Největší radost však děti měly, když si vlastnoručně připravily zeleninový salát a ovocnou mísu. O to více jim pak vše chutnalo a „olizovaly
se až za ušima“.
Velké poděkování patří paní učitelce Václavě Lukešové a jejím
žákům, kteří pro nás vyrobili dva hmyzí domečky a společně nám je přinesli do školky. Děti se dozvěděly důvod, proč jsou pro přírodu tak důležité, z čeho se vyrábí a jací obyvatelé se do nich mohou nastěhovat. V dobře
udělaných a umístěných hmyzích domečcích může najít bezpečný úkryt
velké množství hmyzu, který by v dnešní krajině měl problém s přežitím.
Nainstalovali jsme si je na zahradu školky a s dětmi chodíme pravidelně
pozorovat, jací noví „hmyzí kamarádi“ se v nich už zabydleli.
za kolektiv MŠ Sluníčko Jince
Lenka Bašková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
Všechny důležité informace k organizaci výuky najdete
na webových stránkách školy – www.zsjince.cz
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
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Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
nový web pobočky:

Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: cesruaisy@seznam.cz
http://zusjince.webnode.cz/

Učitelé hudebního oboru
Pavel Hrubý:
zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh
Mgr. Alena Packová:
přípravná hudební výchova (PHV), hudební
teorie a hudební nauka, zpěv, housle, klavír
Karel Ambruš, dipl. um.:
zobcová flétna, klarinet, saxofon
Bc. David Štěch, DiS.:
zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor
Jana Kosharisová:
akustická kytara
MgA. Anna Olejníková:
příčná flétna, klavír
Věra Obdržalová, dipl. um.: akordeon, klavír
Učitel literárně-dramatického oboru / divadlo
MgA. et Mgr. Josef Pekárek

Vážení čtenáři,
vánoční žákovské koncerty v Posádkovém domě armády Jince, které jsou
v plánu na 7. 12. a 8. 12., se s největší pravděpodobností neuskuteční.
Jak jistě víte, opět vyučujeme distančně, stejně jako na jaře.
Naši trubači se sice připravují na zahájení adventu v Jincích, ale zda se akce
bude konat, v tuto chvíli nikdo z nás netuší.
Mějte se co nejlépe a opatrujte se, a tuto dobu všichni
ve zdraví přečkáme.

http://zusjince.webnode.cz/
ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.
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Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010

Úspěch Markéty Andrysikové

Houslistka Markéta Andrysiková (18) z Čenkova, žákyně naší školy ZUŠ
JJR, pobočky Jince, se v neděli 20. září sólově představila na koncertě pro
děti a rodiče ve Stavovském divadle v Praze s názvem „Opera nás baví“.
Pořad byl o P. I. Čajkovském. S tvůrci pořadu se náhodou seznámila při
své letní brigádě.
Na konci prázdnin mě kontaktovala a chtěla pomoci vybrat skladbu právě
od P. I. Čajkovského. Zapátrala jsem po vhodné skladbě a tu jsme spolu
nacvičily. Moc času jsme neměly, ale Markéta se úkolu zhostila opravdu se ctí.
Skladbu na koncertě zvládla výborně. Možná s ní budou autoři pořadu
ještě dále spolupracovat. Dostala několik rad i pochval a také lístek do
první řady na koncert Pavla Šporcla do O2 Arény. ☺
Myslím, že je to pro ni především velká zkušenost na „prknech, která znamenají svět“ a také velká motivace.
Je úžasné, když se z dětí stanou osobnosti, které jdou za svým cílem a mají
smysl pro svůj život. Markéta je velmi šikovná, nadaná, odvážná a cílevědomá. Hraje na housle teprve tři roky a má můj velký obdiv!
Přeji Markétě hodně dalších takových úspěchů, ale hlavně chuti a odhodlání na její cestě životem.
Mgr. Alena Packová Dis.
učitelka ZUŠ JJR pobočky Jince
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Český rybářský svaz, MO Jince
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Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1) Schůze výboru se koná dne 3. 11. 2020 od 17.00 hodin na domečku ČOV.
2) Brigády se konají ve dnech 7. 11., 14. 11., 21. 11., a 28. 11. 2020.
Potvrzení účasti je do 48 hodin před zahájením brigády na mobil: +420
723 972 014 (+420 602 633 785) nebo email: rybarijince@seznam.cz.
Odevzdání pracovních výkazů je do 30. 11. 2020.

Rybářské závody dětí
V sobotu dne 19. září 2020 se konaly na rybníku Kopáčov rybářské závody dětí organizovaných ČRS, z. s., MO Jince. K prezenci se dostavilo celkem 30 závodníků, kterým byly vytvořeny optimální podmínky k závodům
posekáním rákosu na hrázi rybníka
a podáním občerstvení. Jednokolový závod proběhl od 08.00 do 12.00 hodin
za chladného slunečného dne. Z ulovených ryb převažoval kapr obecný.
Celkově bylo uloveno 159 bodovaných ryb o celkové délce 5 584 cm následovně:
- kapr obecný, 139 ks o celkové délce 4 763 cm,
- amur bílý 5 ks o celkové délce 291 cm
- karas stříbřitý 15 ks o délce 530 cm.
Na prvním místě se umístil Matěj Zaňka z Příbrami s celkovým
součtem 487 bodů, druhý Vojtěch Horký z Jinec se 471 body a třetí
David Šmůla z Dobřan s 442 body. Největší ulovenou rybou, amurem bílým o délce 60 cm, se mohl pochlubit Petr Jílek z Drozdova.
Dvacet devět závodníků z 30 ulovilo bodované ryby.
Mimo bodovaných ryb byly uloveny:
- štika obecná 1 ks o délce 68 cm, lovící Denisa Tomková z Praskolesů a
- štika obecná 1 ks o délce 70 cm, lovící David Novák z Praskolesů.
Všichni soutěžící byli odměněni věcnými cenami, přičemž první tři k cenám obdrželi poháry a diplomy. Z finanční podpory Městyse Jince byly nakoupeny poháry a ceny. Dále pan Jiří Kuldánek věnoval rybářský nůž pro
lovícího, který ulovil největší rybu, za což mu výbor děkuje.
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Věříme, že se závody zdařily a
pro všechny přítomné budou
znamenat příjemnou vzpomínku. Touto cestou chceme
poděkovat všem závodníkům
a jejich doprovodům, kteří se
závodů dětí zúčastnili. Byla
to největší účast, kterou jsme
dosud měli.
Rybářské závody dětí na rybníku Kopáčov budeme opět
organizovat na jaře 2021.

Vítězové dětských rybářských závodů.

https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Rybarske_zavody_deti_v_Jincich_-_zari_2020/

Výlov rybníku Kopáčov
Dne 3. 10. 2020 proběhl výlov rybníku Kopáčov, kterého se zúčastnilo
21 lovících. Vzhledem k teplotě vody a předpovědi počasí se dne 2. 10. 2020
připustila voda do připravovaného rybníku na výlov, abychom zabránili
případnému úhynu ryb. Čas zahájení výlovu se nám posunul i přes přípravné práce zahájené od 7.00 hod. V průběhu dne se rybník slovoval
na třikrát.
Do revíru 411 061 Litavka 5 bylo vysazeno:
- kapr obecný K 2 - 3, 750 ks o hmotnosti 722 kg,
- štika obecná S 3 - 4, 54 ks o hmotnosti 82 kg,
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- amur bílý A 3 - 4, 46 ks o hmotnosti 119 kg,
- bílá ryba o hmotnosti 15 kg,
čímž byl splněn zarybňovací plán na rok 2020.
Předpoklad slovení malého množství ryb se nevyplnil, opak byl pravdou.
Část ryb byla podsazena do chovných rybníků. Problém byl s menší velkostí kaprů obecných, což je nejspíše výsledek negativního působení pytláků na tomto rybníku. Uložením materiálu na domečku u huti Barbora
do 19.00 hodin byl výlov ukončen. Na plný stav byl rybník napuštěn dne
7. 10. 2020.
Čistota vody je na dobré úrovni, což potvrzují hnízdící ledňáčci
a původní raci ve vodě. Příjemné počasí, kdy jen teplota vzduchu mohla
být nižší, vylákalo ke sledování výlovu spoustu diváků.
Výlov byl kontrolován orgánem ČRS, z. s., SÚS od zahájení
výlovu, až po vysazení všech ryb do revíru 411 061 Litavka 5.
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Vylov_rybniku_Kopacov_v_Jincich_2020/

Rybářské závody členů MO Jince starších 18 let
o putovní pohár ČRS, z. s., MO Jince a městyse Jince
V sobotu dne 10. října 2020 se konal na rybníku Nový druhý ročník rybářských závodů členů MO Jince starších 18 let o putovní pohár ČRS, z. s.,
MO Jince a městyse Jince. Soutěže se mohli zúčastnit i pozvaní hosté
z ČRS, z. s., SÚS.
K prezenci se dostavilo celkem 18 závodníků, kterým byly vytvořeny optimální podmínky k závodům posečením trávy na lovných místech. Všichni
lovící podepsali Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a souhlas se zveřejněním pořízených fotografií pro
potřeby MO Jince.
Jednokolový závod proběhl od 08.00 do 13.30 hodin za deštivého počasí.
Z ulovených ryb převažoval kapr obecný, karas stříbřitý a amur bílý.
U prezenčního místa byla zabezpečena dezinfekce. V přestávce lovení se podávalo občerstvení a balené nápoje.
Bodované ryby byly uloveny o celkové délce 5 003 cm.
Na prvním místě se umístil Dušan Hýbner z ČRS, z. s., SÚS
s celkovým součtem 2 096 bodů, na druhém místě Karel Štrynek
s 524 body a na třetím místě Lukáš Kujan se 421 body, oba z MO Jince. Největší ulovenou rybou, amurem bílým o délce 58 cm, se mohl pochlubit Lukáš Kujan.
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Putovní pohár ČRS, z. s.,
MO Jince v roce 2020
získal Dušan Hýbner
z ČRS, z. s., SÚS.
Patnáct soutěžících bylo
odměněno věcnými cenami,
přičemž první tři k cenám
obdrželi poháry a diplomy,
včetně za největší ulovenou
rybu. Zvláštní cenu, cenu
útěchy (ručník a mýdlo) za
0 bodů obdržel Vladimír
Vítězové rybářských závodů členů MO Jince
Valta. Z prostředků naší
starších 18 let.
organizace byly nakoupeny
poháry a občerstvení, některými přispěvateli byly poskytnuty sponzorské
dary.
Touto cestou děkujeme:
- společnosti INVESSALES s. r. o.,
- společnosti Karel Nikl s. r. o.,
- společnosti Bistro Sába,
- jineckým hasičům za půjčení přístřešku užitého za deštivého počasí,
- panu starostovi RSDr. Josefovi Hálovi, že se na nás přišel podívat a předal soutěžícím ceny,
- panu Dušanovi Hýbnerovi, předsedovi ČRS, z. s., SÚS, že si ve svém
nabitém programu našel čas závodit na rybníku Novém v Jincích.
Věříme, že se závody konané v nepříznivém počasí vydařily a pro všechny
zúčastněné budou příjemnou vzpomínkou. Vážíme si účast pana Ladislava
Ballého, který si i přes svou sníženou pohyblivost přišel zazávodit. Účast
oproti prvnímu ročníku byla o šest závodníků vyšší.
Rybářské závody členů MO Jince starších 18 let o putovní pohár ČRS, z. s.,
MO Jince a městyse Jince na rybníku Nový budeme opět organizovat
na podzim 2021.
Další fotografie k příspěvkům jsou zveřejněné na www.jince.cz v sekci Český rybářský svaz, z. s., MO Jince.
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Rybarske_zavody_dospelych_Jince_2020/

Výbor ČRS, z. s., MO Jince
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Klub vojáků v záloze

listopad 2020

Letošní závody v Jincích
Krásné kulaté výročí roku 2020 naprosté většině společenských aktivit příliš nepřeje a virové šílenství postihlo
rovněž střelecké soutěže. Podle plánu akcí klubu na
letošní rok se neuskutečnil dubnový závod v akční střelbě z pistole, ani květnový kulový čtyřboj z malorážky.
Až v sobotu 13. 6. 2020 proběhl teprve druhý náš závod,
a sice K4M, tedy kulový čtyřboj z malorážky. Do závodu se prezentovalo
rekordních 31 střelců, další tři se nakonec pro urychlení do závodu neprezentovali a pouze sledovali snažení kolegů. Podmínky byly celkem příjemné, tak i výsledky ve všech disciplínách velmi dobré. Oproti březnovému
závodu se na stupních vítězů objevili někteří další borci.
V první disciplíně - střelbě na lišku vsedě s oporou loktů - padla hned pětkrát „stovka“ (Voříšek, Hartl st., Šmíd, Kubela a Trykar, nejnižší nástřel
tentokrát 59 bodů).

Střelba na srnce (sloup) a kamzíka (volná tyč).
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Ve druhé položce, což je srnec s oporou pevné tyče, se povedla stovka pouze jednou (Kaufner, 99 bodů dosáhli Houdek, Pešek, Nekolný a Čermák).
Disciplíně kamzík z volné tyče se též říká „stěrač“ a nejlepší výsledek
98 bodů dosáhl Stáňa Voříšek a Libor Benda (nejnižší zisk byl tentokrát
52 body).
Kňour z volné ruky nakonec opět rozhodl o konečném pořadí. Nejlepší nástřel 95 bodů se povedl dvojici Rašovský, Pešek a výborných 92 bodů ještě
dosáhli Voříšek, Houdek a Šmíd. Nejnižší nástřel činil tentokrát 39 bodů.
Konečné pořadí v čele závodu bylo následující:
1. Voříšek Stanislav
387 bodů
2. Houdek Viktor
385 bodů
3. Rašovský Ivo
384 body
4. Hartl Karel st.
383 body
5. Šmíd Karel
380 bodů
První tři obdrželi medaile a drobnou věcnou cenou bylo odměněno prvních
12 závodníků v celkovém pořadí. Všichni doufáme, že se uskuteční i další
akce dle plánu. Za zdárný průběh soutěže patří poděkování všem soutěžícím, organizátorům, zejména občerstvení, ale i rozhodčím.
V sobotu 18. 7. se konal již šestý souboj dvojic z malorážky na biatlonový
panel na 50 m. Sešlo se celkem pouze 12 střelců, po vylosování 6 soutěžních dvojic se utkalo systémem každý s každým. Nakonec jen těsně zvítězila dvojice Dušan Varga a Pavel Vlach ziskem 22 bodů. O dalším pořadí
rozhodl pouhý jeden bod a druhou příčku nakonec získali Oto Šaman
s Karlem Koprdou s 20 body. Třetí místo obsadili Zdeněk Šenkyřík a Honza Vavrek s 19 body. Stejně bodů získali i Pavel Chobotský a Libor Benda,
kteří skončili čtvrtí a Emil Rybárik s Mírou Jandíkem pak zůstali pátí.
O pořadí na 3. - 5. místě rozhodl opakovaný vzájemný souboj. Mirek Trykar a Šárka Šoulová obsadili nakonec 6 místo ziskem 17 bodů. A protože
bylo pěkně a účastníci měli chu, dali si ještě druhé, nesoutěžní kolo, kde
se pořadí poněkud promíchalo, jen třetí byli opět Zdeněk s Honzou. Poté si
ještě všichni zkusili nesoutěžní vloženou disciplínu ve střelbě na biatlonový panel, a to nejdřív samostatným nabíjením každé rány a poté ze zásobníku, a to vždy na čas. V samostatném nabíjení byl nejrychlejší Dušan
Varga za 29,63 sek na 5 nábojů, druhá Šárka dosáhla 29,68 sek se 6 náboji, třetí Libor dosáhl 42,34 se 7 náboji. Střelbu ze zásobníku vyhrál Honza
za 20,47 na 5 ran, druhá Šárka dosáhla 23,82 sek na 8 ran, třetí Dušan
dosáhl 31,63 se 7 náboji. Po sečtení časů zvítězila Šárka za 53,50 sek.
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Zleva druhý K. Koprda, O. Šaman, vítězové P. Vlach, D. Varga, třetí
J. Vavrek, Z. Šenkyřík.

a 13 náboji, druhý byl Dušan se 61,26 sek. a 13 náboji a třetí Honza
za 63,79 sek. a 11 náboji.
Souboj dvojic na sestavu padajících terčů PepperPopper z velkorážové
pistole na 25 m se tentokrát konal v sobotu 8. 8. a soutěžilo 18 střelců
v 9 vylosovaných dvojicích. Po velmi zajímavém a napínavém průběhu zvítězili přesvědčivě Karel Šmíd a Oto Šaman ziskem 38 bodů. Druhou příčku vybojovali Ivo Rašovský a Karel Koprda ziskem 35 bodů a třetí pak
skončili Jaro Polomčák s Petrem Valentou s 35 body (rozhodl vzájemný
souboj).
V sobotu 19. 9. proběhl již sedmý ročník Jineckého samopalu „O Pohár
starosty“ za účasti 21 soutěžících. Před zahájením soutěže střelci uctili minutou ticha památku náhle zesnulého kamaráda Petra Valenty. Střílely se
dvě disciplíny ze samopalu (pouze modifikace Sa-58), a sice mířená
na terč 77-P v sedě, 10 ran na 100 m, dále ve stoje na terč 135-P, 10 ran na
100 m. Vyrovnanými a kvalitními výkony vybojoval vítězství Václav Čáp
ziskem 168 bodů, druhý Standa Voříšek dosáhl rovněž 168 bodů, ale slabší
položku vestoje. Třetí se umístil Ivo Rašovský ziskem 162 bodů. Nejlepším
předal poháry místostarosta městyse Jince Honza Vavrek.
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V pořadí již 20.
ročník memoriálu
Jiřího Peška se
tentokrát konal
10. 10. za účasti
střelců z našeho
klubu, příslušníků URNA a pozvaných závodníků.
Závodníci
před zahájením
uctili minutou ticha památku tragicky zesnulého
kolegy Jiřího Peška. Počasí tentokrát střelcům vůbec nepřálo, většinou pršelo a foukal protivný vítr.
Střílely se dynamické disciplíny
na rychlost a čas
Vítězové závodu „O Pohár starosty“: zleva druhý
na sestavu kovoS. Voříšek, vítěz V. Čáp, třetí I. Rašovský.
vých a papírových terčů z velkorážové pistole s neomezeným počtem nábojů, vestoje, s přebitím, vzdálenosti terčů 15 - 25 metrů, dvě kola. Po splnění první úlohy pokračovali
střelci úlohou z útočné pušky, opět na čas, na sestavu kovových a papírových terčů, vestoje, neomezený počet nábojů, vzdálenost terčů 50 - 100
metrů. Vzhledem k počasí a počtu závodníků se tato úloha střílela pouze
jednou.
V první úloze z pistole byl v obou kolech nejlepší Ivo Rašovský se 115,04
resp. 112,59 bodů. V útočné pušce byl nejlepší Jaro Polomčák ziskem
77,62 bodů.
Celkovým vítězem letošního „Memoriálu“ se stal Ivo Rašovský (KVZ
Jince) ziskem 303,28 bodů. Druhé místo získal Jaro Polomčák
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za 284,75 bodů a
třetí pozici uhájil
další člen klubu
Libor
Benda
za 280,82 body.
Čtvrtý Snopek
získal 278,01 bodu a pátý Dušan
Varga 275,60 bodů.
Na víc již nezbyl
čas, a tak předseda klubu předal
poháry nejlepším
a všichni si odnesli menší věcnou cenu.
Naše letošní střelecká sezóna končí 5. prosince
Foto vítězů závodu: zleva druhý J. Polomčák, vítěz
„Posledním pšouI. Rašovský a třetí L. Benda.
kem“.
Ovšem
kdoví, jak to do té doby zařídí "kovi ák". Každopádně se těšíme na vaši
účast a přejeme všem střelcům přesnou mušku a úspěšné střílení zejména
v příštím roce, a to nejen v Jincích.
O akcích klubu a dění v příštím roce vás opět budeme informovat, více též
na stránkách SVZ ČR:
http://www.svz-cr.cz/kalendar/kalendar-svz-soutezi/03krusnohorska-oblast
Zajímá-li vás dění v KVZ Jince, chcete se zapojit do činnosti, stát se členy,
či pouze získat potřebné informace, spojte se s členy rady KVZ:
předseda
místopředseda
tajemník

Dušan Varga
Emil Rybárik, Ing.
Ján Vavrek, Ing.

606 305 993
602 385 558
603 282 464
Ing. Ján Vavrek
tajemník klubu
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Cvičení s Katkou
v Sokolovně v Jincích
Přátelé,
všechny hromadné akce, včetně pravidelných pohybových lekcí, jsou
dle nařízení vlády zrušené. Lze těžko odhadnout, jak dlouho to bude
trvat.
Stejně jako na jaře, tak i nyní udržuji alespoň virtuální kontakt s příznivci pohybu. Na stránky www.azted.cz dávám každé úterý malou pohybovou inspiraci. Najdete ji na hlavní stránce dole v sekci „A něco
navíc“.
Příspěvek píši v polovině října. V této době mohu ještě dělat individuální lekce cvičení a masáže. Pokud to bude platit i v listopadu, tak se
v případě zájmu můžete objednat na tel. 773 209 123.
Aktuální informace o cvičení najdete na výše uvedených stránkách
nebo vám je ráda zodpovím po telefonu.

Přeji všem
psychickou i fyzickou
pohodu a hodně sil,
odvahy a optimismu
při prožívání tohoto
náročného období.
Katka Dendysová
Přihlášky a další informace:
Katka Dendysová | www.azted.cz | tel. 773 209 123
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Tělovýchovná jednota Jince

listopad 2020

Regionální soutěž rozlosována
V současnosti má oddíl dostatek registrovaných hráčů a dalších kandidátů na zaregistrování k sestavení dvou družstev. Po nečekaném oznámení
loňského kapitána áčka, že odchází ke konkurenci, jsme ale nestihli
do termínu přihlášek sehnat ochotného člověka alespoň jako částečnou
náhradu. Proto jsme byli nuceni přihlásit pouze jedno družstvo. Velmi se
omlouvám všem, kteří se na soupisku nevešli, ale nic není ztraceno.
Nechali jsme si možnost na čtyři změny během sezóny.
Soupiska družstva:
1. Zadina Tomáš

1842

2. Zadina Jiří ml.

1834

3. Zadina Jiří st.

1654

4. Zeisek Václav

1588

5. Maršálek Miroslav

1541

6. Lísková Tereza

1267

7. Vošický David

1007

8. Brotánek Tomáš

1128

9. Červenka Tadeáš

1107

10. Mezera Antonín

1090

11. Hečl Adam

0

12. Kaucký Kryštof

0

13. Šimpachová Anna

0

14. Přibyl Vojtěch

0

15. Mauric Jan

0

16. Došek Vojtěch

0
Jiří Zadina st. a Václav Zeisek.
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Rozlosování soutěže:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TJ Jince A Rtg-O:1692
ŠK při MěÚ Hostomice Rtg-O:1546
TJ Sokol Voznice Rtg-O:1000
ŠK Řevnice A Rtg-O:1851
Šachový klub Příbram-Baník D Rtg-O:1369
ŠK Kovohutě Příbram Rtg-O:1725
Mníšek pod Brdy B Rtg-O:1646
ŠK Medvědi Zvole B Rtg-O:1590
ŠK Zdice C Rtg-O:1819
ŠK Řevnice B Rtg-O:1633
Šachový klub Příbram-Baník E Rtg-O:1632

Soutěž měla začínat 1. kolem v neděli 18. října. Jince mají startovní číslo
1, a tak jim los přisoudil volné kolo.
Avšak všechny soutěže během těchto 14 dnů jsou odloženy na neurčito.
Nad dalšími koly visí otazník. Měly by se podle původního rozpisu konat:
8. listopadu: Jince – Hostomice
22. listopadu: Voznice – Jince
6. prosince: Jince – Řevnice A
Hraje se vždy od 9 hodin. Konečné rozhodnutí padne až po uzávěrce Jineckého zpravodaje.
Miroslav Maršálek

Snímek z lednového zápasu
proti družstvu
Příbram – Baník
D. Tým TJ Jince
B ve složení
David Vošický,
Vojtěch Přibyl,
Antonín Mezera,
Jakub Šafarčík
a nováček Adam
Hečl zvítězil 3:2.
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TJ Sokol Jince
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Akce #BeActive Sokol spolu v pohybu
Akce #BeActive Sokol spolu v pohybu probíhala za materiální podpory České obce sokolské v týdnu od 23. - 30. 9.
2020. Všechny cvičební hodiny oddílů naší jednoty byly přístupné veřejnosti.
Dne 26. 9. v rámci akce #BeActive Night strávil oddíl gymnastiky
(21 děvčat a 2 cvičitelky) sobotní odpoledne sportovními aktivitami. Protože nám nepřálo počasí, musely jsme zůstat v tělocvičně. To nám ale vůbec nevadilo. Děvčata plnila „Odznak zdatnosti“ ve skoku přes švihadlo,
v trojskoku, v hodu medicinbalem a v driblováni po dobu 2 minut. Cvičitelky si také vyzkoušely driblováni a hod medicinbalem. Když se setmělo,
starší děvčata pro ta mladší připravila stezku odvahy Sokolovnou.
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Všechny jsme pak přespaly v tělocvičně. V neděli jsme vyhodnotily Odznak
zdatnosti a hrály jsme hry.
Děkujeme maminkám za dobroty, které nám upekly.
za TJ Sokol Jince
vedoucí cvičitelka akce Kateřina Korbelíková

Informace TJ Sokol Jince
Z výše uvedeného článku je patrné, že se počátkem září, po jarním uzavření Sokolovny, zase rozběhla činnost našich i smluvních oddílů, jak také
vyplynulo ze zveřejněných cvičebních hodin v zářijovém Jineckém zpravodaji. Bohužel na velmi krátkou dobu.
V době uzávěrky tohoto čísla Jineckého zpravodaje žijeme zase v nouzovém stavu kvůli druhé vlně koronavirové nákazy, a také naše TJ Sokol
musí plnit platná nařízení vlády k jejímu potlačení – z důvodu zákazu
volnočasových tělocvičných aktivit ve vnitřních prostorách sportovních
zařízení pozastavila TJ Sokol Jince tělocvičnou činnost všech oddílů bez
rozdílu věku včetně oddílů cvičících na základě nájemních smluv zatím do
3. 11. 2020 v tělocvičně Sokolovny a budeme čekat na další epidemiologický vývoj v naší republice.
Kluci z oddílu florbalu se vzhledem k letošní situaci nemohli zúčastňovat
pravidelných turnajů, jejichž pořádání bylo a zase je zakázané.
Neuskutečnil se turistický zájezd na Táborsko ani ve druhém plánovaném
termínu 19. 9. 2020. V době, kdy se začínala zhoršovat epidemiologická
situace, se odhlásilo v týdnu před odjezdem 15 účastníků. Turistická vycházka „Svatováclavské putování při Litavce“ dne 28. 9. 2020 se uskutečnila, ale bohužel ji silně ovlivnila, co do účasti, nepřízeň počasí (chladno,
déš a mlha), takže zúčastněné turistky si dvojnásob zaslouží poděkování
za turistický výkon. V současné době, kdy je povoleno shromaž ování i ve
venkovním prostředí maximálně do šesti osob, nepočítáme zatím s organizací žádných turistických výletů a vycházek.
Oddíl volejbalu vzhledem k daným nařízením zrušil pořádání „Župního
volejbalového turnaje smíšených družstev“, který se měl uskutečnit poslední říjnový víkend a na který jsme obdrželi z grantu ČOS (MŠMT) dotaci.
Věřím, že všichni tuto nepříznivou dobu ve zdraví překonáme a po uvolnění se zase v plné míře vrátíme k pohybovým aktivitám v tělocvičně i venku. Zatím se „hýbejme individuálně“. Sledujte informace na Sokolovně a
webu: www.sokoljince.cz.
za TJ Sokol Jince Jana Tesařová
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Krátce z kasáren
Příslušníci 13. dělostřeleckého pluku “Jaselského” jsou nedílnou součástí
jednotek bojové podpory úkolových uskupení Pozemních sil AČR. Svojí
účastí se aktivně zapojují i do charitativních aktivit na podporu Vojenského fondu solidarity.
“V minulých letech jsme byli prvním útvarem, který využil finanční podpory od Vojenského Fondu solidarity ve prospěch vojáka v jeho tíživé životní situaci. Této pomoci si nesmírně vážím a plně ji podporuji,” řekl
vrchní praporčík 13. dělostřeleckého pluku nadpraporčík Tomáš Váchal.
I z tohoto důvodu jsme se zapojili do celoarmádní akce pořádané 22. základnou vrtulníkového letectva Náměš nad Oslavou, jejichž cílem je podpora válečných veteránů a Vojenského fondu solidarity, který pomáhá vojákům a jejich rodinám v těžké životní situaci. My běžíme pro Vás....
“Svojí účastí v tomto projektu splácíme dluh,” říká velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Milan Kalina.
Zdroj: Facebook 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“

Armáda obnoví výcvik záložáků.
Novinkou jsou online kurzy
Armáda kvůli šíření koronaviru v září preventivně pozastavila výcvik vojáků Aktivní zálohy, aby chránila sebe i civilní zaměstnavatele a rodiny
záložáků. Zrušená cvičení chce záložákům vynahradit prostřednictvím pilotního projektu online kurzů.
Online metoda výcviku se má do budoucna stát běžnou součásti přípravy
vojáků a vojákyň Aktivní zálohy. Pilotním projektem e-learningu nyní projde asi tisícovka záložáků, kteří kvůli omezením souvisejícím s pandemií
covid-19 přišli o plánovaná cvičení v září a říjnu.
Prostřednictvím specializovaného armádního portálu získají přístup k výukovým materiálům, dokumentům a videím z celé řady oblastí, které by
měli znát - od informací o zbraních a technice, přes topografickou nebo
taktickou přípravu, týmovou komunikaci či základy kyberbezpečnosti
až po brannou legislativu a mezinárodní humanitární právo. Na závěr
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e-learningového kurzu je pak čeká test, který se bude započítávat do jejich
výročního hodnocení.
Pro armádu je to ideální možnost, jak záložáky zdokonalit v teorii.
„Během praktického cvičení v terénu není na teorii příliš mnoho času,“
připustil Ludvík Cimburek, poradce náčelníka generálního štábu pro
Aktivní zálohu. Online výcvik tak podle něj výborně poslouží i v budoucnu pro samostudium.
Od listopadu chce armáda výcvik Aktivní zálohy opět obnovit. Vše bude
i nadále probíhat za přísných hygienických opatření, která jsou v armádě
daleko přísnější než v civilní sféře.
„Vyhlášení současného nouzového stavu nemá žádný negativní vliv na
výcvik, který se nemůže zastavit,“ uvedl náčelník generálního štábu Aleš
Opata. Zdůraznil, že pro Českou republiku je zásadní především obranyschopnost země, jíž je Aktivní záloha nedílnou součástí.
Při zhoršující se epidemiologické situaci by o operačním nasazení Aktivní
zálohy rozhodovalo velení armády. Proto je podle Opaty nutné, aby při
případném dalším zhoršení situace byla armáda na tento scénář připravena a záložáky mohla povolat. On-line výcvik proto považuje za jeden
z aspektů, jak udržovat jejich schopnosti.
Zdroj: iDNES.cz / Zpravodajství (15. 10. 2020)

13. dělostřelecký pluk „Jaselský“
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13. dělostřelecký pluk Jince
Brdy 2, 262 23 Jince / www.13dp.army.cz

V měsíci LISTOPADU 2020 budou ve Výcvikovém táboře Jince prováděny střelby takto:

Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

od

od

10,00
09,00
09,00
09,00

10,00
09,00
09,00
09,00

do

Neprůjezdné
komunikace

do
22,00

16,00
22,00
20,00

X

22,00
22,00
22,00
17,00

10,00
09,00
09,00

15,00

10,00

15,00

X
X
X
X

22,00
22,00

X

X – komunikace Neřežín – Obecnice, Zaječov – Obecnice UZAVŘENA!
Prostor posádkového cvičiště je trvale uzavřen. 1 hodinu před zahájením střelby bude
zabezpečeno uzavření komunikace Velcí - Brda uzavírací směnou.
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Policie informuje
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Úřední den policistů na služebně v Jincích,
Slunečná ul. 392 (u zdravotního střediska)
v měsíci listopadu nebude.
Přítomnost policistů na služebně Jince nelze z objektivních
důvodů do konce roku 2020 zajistit.

Za tři čtvrtě roku 2020 evidují policisté na Územním odboru Příbram
celkem 1038 dopravních nehod, což je oproti loňsku o 215 nehod
méně. Zemřely dvě osoby, 22 lidí utrpělo těžké zranění a 219 osob
poranění lehčího charakteru.
V měsíci září řešili příslušníci policie 119 nehod. Dva lidé skončili v nemocnici s těžkým zraněním a 28 osob s lehkým poraněním. Nejčastější
příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, poté nepřiměřená rychlost, a to v 19 případech. Osm motoristů, kteří způsobili
nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 33 karambolů zavinil střet
se zvěří, od začátku roku se jedná o 260 těchto srážek. Na dopravních
prostředcích vznikla škoda, která dosáhla téměř sedmi milionů korun.
Škoda ve výši 150 tisíc korun vznikla při nehodě, která se stala dne
2. října v ranních hodinách v katastru obce Hluboš. Třiapadesátiletá řidička nedodržela bezpečností vzdálenost za vozidlem, které přibrzdilo
kvůli zvěři na silnici, a narazila do něj. Za ní jedoucí auto také nedodrželo bezpečnou vzdálenost a havarovalo do ní.
Třiapadesátiletý motorista se dne 14. října dostatečně nevěnoval řízení a v Jincích nákladním vozidlem poškodil střechu domu, u druhého
objektu poničil okapový svod a koly rozbil květináč. Způsobená škoda
činila 11 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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Zprávičky z malé školičky
Když je země obutá do hněda a do žluta,
listí zvolna opadává, vlaštovka nám křídly mává,
vítr se opírá o vrátka, k spánku se ukládá zahrádka.
A jak vlastně vypadá takový
podzim? To chodíme pozorovat ven - jak je listí krásně
zbarvené, jak opadává. Sbíráme kaštany, žaludy, šípky
a na naší školkové zahradě
také poslední jablíčka. Stavíme domečky pro broučky a
ježky, aby se měli poté kam
uložit k zimnímu spánku.
Také jsme si všimli, že už
vlaštovky nesedí na drátech.
Kam asi odletěly? To jsme se
všechno dozvěděli ve školce
a k tomu se naučili krásnou
písničku o našich kamarádkách vlaštovičkách.

Kreslení vlaštovek na drátě: Adrianka
Voštová, Matyášek Seidl, Barča Šímová
a Rozálka Vrabcová.

Přijela k nám také vzácná
návštěva – Svatý Václav. Povídali jsme si o králích a
královnách, o tom, jak se
žilo na hradě, a také jsme si
jeden hrad postavili. Jméno
jsme mu dali krásné – Hrad
Čenkovák.
Také jsme oslavili posvícení
a to řádně, jak se sluší a patří. Připravili jsme si posvícenskou hostinu, pojedli

Svatý Václav přijel na koni.
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jsme a parádně si užili pravou tancovačku. Paní kuchařka a uklízečka
nám k tomu připravily opravdové posvícenské koláče – byly opravdu výborné!
V říjnu jsme se také vydali na dýňování do Čechovy stodoly v Bukové. Vše
bylo krásně nazdobeno a podzimně připraveno – nejprve jsme si vymalovali malé dřevěné dýně a poté jsme se vydali za dobrodružstvím. Ve stodole
jsme potkali hejkala, který se ztratil a my ho museli vysvobodit. Splnili
jsme nelehké úkoly – našli jsme korálky v obrovském košíku, ve kterém
byli hadi a myši. Pár odvážných nás bylo – posbírat pavouky a projít temnou jeskyní. To jsme zvládli. Nakonec jsme našli vše, co bylo potřeba
a hejkala se podařilo zachránit.

Dýňování.

Kvůli nepříznivé situaci, která v naší zemi právě je, jsme bohužel museli
zrušit spoustu akcí:
plavání pro předškoláky, den s tatínky, představení v příbramském divadle
a v divadle Alfa v Plzni, i Planetárium v Praze
A c o n á s č e k á v l i s t o p a d u ? Budeme se alespoň těšit na Svatého
Martina, který doufáme, že přijede na bílém koni. Vyrobíme si lucerničky
a pomalu se budeme připravovat a zimu. Ale o tom zase příště.
Přejeme vám všem pevné zdraví.

Kluci a holky z čenkovské školky
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I když je doba nejistá a kulturní a společenské akce jsou většinou zrušeny, doufáme, že se opatření ohledně COVID-19 uvolní a my vás budeme moci přivítat v Ohrazenici při tradičním
rozsvícení vánočního stromku.

28. 11. Zahájení adventu na Ohrazenici
Obecní úřad Ohrazenice a Sbor dobrovolných hasičů vás zvou
28. listopadu 2020 v 17 hodin na zahájení adventu v naší obci.
U obecního úřadu rozsvítíme vánoční strom a těšit se můžete na vystoupení skupiny POKUS, na stánky s českými rukodělnými výrobky,
ochutnávku vánočního cukroví a vánočního čaje.
Přij te si na Ohrazenici užít krásnou předvánoční atmosféru.
Potvrzení konání akce či informaci o její zrušení se dozvíte
z obvyklých zdrojů (obecní vývěska, web, Facebook).
SDH A OÚ Ohrazenice

Vzpomínka na zahájení adventu v Ohrazenici
v minulých letech. Na snímku starosta Ohrazenice Mgr. Tomáš Král.
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Informační centrum v Hořovicích
Vrbnovská 30/1 (areál Starého zámku), tel.: 732 512 821, 321 338 230,
e-mail: ic@mkc-horovice.cz
Aktuální předprodej v IC Hořovice – areál Starého zámku:

Zakoupené vstupenky na jakékoliv neuskutečněné jarní představení zůstávají v platnosti i v novém termínu.

Společenský dům
VE DVOU TOUR Lenka Nová a Petr Malásek
Koncert zrušen bez náhrady. V Informačním centru vracíme peníze
za zakoupené vstupenky!
MANUÁL ZRALÉ ŽENY Halina Pawlowská
Představení zrušeno, v Informačním centru vracíme peníze za zakoupené
vstupenky!
17. 11. 2020
15. 12. 2020
17. 12. 2020
27. 3. 2021
20. 4. 2021
12. 5. 2021

od 15.00
od 19.00
od 19.30
od 19.30
od 19.00
od 19.00

SD Hořovice
SD
SD
SD
SD
SD

Michalovi mazlíčci
4TET
Osm eur na hodinu
MIG 21
OLYMPIC
Vladimír Mišík & ETC

Zdroj fotografií: google.cz
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DIVADLO A . DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Legionářů 400, Příbram 7, tel. 326 531 250
Velká scéna
den datum od

představení

skup.

hraje nebo pořádá

St

4. 11.

Čt
Pá
So
Po
Út
St
Čt
So
Út
St
Čt
Po
So
Ne

5. 11.
6. 11.
7. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
14. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.
23. 11.
28. 11.
29. 11.

19.00 Válka Roseových
Divadlo A. Dvořáka Příbram
- derniéra
20.00 Partička
19.00 Čas pod psa
PP
Divadlo v Rytířské
17.00 Soudné sestry
Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 Madame Rubinstein
Agentura FDA Praha
17.00 Špinavý obchod
KMD Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 4TET
VM ART production
19.00 Zdeněk Izer „Na plný coole“
Aura-Pont, s. r. o.
19.00 Dáma na kolejích - derniéra
Divadlo A. Dvořáka Příbram
10.30 Kouzelná školka
FunTasiCo, s. r. o.
19.00 Špinavý obchod
A
Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 Neighbours Jazz Quartet
Koncert ve foyer
19.00 Tanec na konci léta - derniéra
Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 Big Band hraje pro Charitu
Farní charita Příbram
19.00 Plnou parou
P1, P2 Divadlo Palace

St
St
Čt
Pá

4. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.

10.00
16.00
16.00
19.00

Čt
Ne

19. 11. 16.00
22. 11. 15.00

Út
St
Čt
So
Po

24.
25.
26.
28.
30.

Ne
Út
Ne

8. 11. 15.00 Kollárovci
10. 11. 19.00 Hana Zagorová, Petr Rezek
15. 11. 16.00 Šlágr Parta a Veselá trojka

Malá scéna

11.
11.
11.
11.
11.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Třicet devět stupňů
Třicet devět stupňů
Chleba s máslem
Kabaret proti nám!
- Podzim na Malé scéně
Třicet devět stupňů
Mami, už tam budem?
- Podzim na Malé scéně
Chleba s máslem
Tři Grácie z umakartu
Splašené nůžky
Číňani
Chleba s máslem

G1
SD
S1

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Kočovné divadlo Ad Hoc

S2
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo Minor
V

Divadlo A. Dvořáka Příbram
OD Máj 21 Chaloupky
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Estrádní sál
Sk. Kollárovci
Tomáš Grepl
Renata Zhymová

Více info na http://www.divadlopribram.eu
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HORKÝ Miloslav a Roman

ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba

REVIZE
JINCE 192 • Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: romihor@volny.cz
www.elektro-horky.cz

JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
divis.josef@email.cz

ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
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NABÍZÍM
provedení zemních prací
minibagrem – šíře 1 metr
Kontakt:

Karel Kočárek
tel. 603 857 412
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Zveme občany
do nově otevřené provozovny

TRAFIKA
Jince – Slavíkova 200
(proti pečovatelskému domu v dolních Jincích)
tel. 725 384 534

U nás najdete:
• terminál Sazka a prodej losů
• cigarety, tabák
• noviny, časopisy, přání a gratulace
• turistické vizitky, pohlednice
• nápoje alko, nealko, káva, cukrovinky, bagety
• hračky a suvenýry
sortiment neustále rozšiřujeme
Těšíme se na vaši návštěvu.

58

obsah

listopad 2020

Společenská kronika

....................................................

strana

4

................................................................

strana

6

...................................................

strana

12

....................................................

strana

13

............................

strana

18

.....................................................................

strana

19

strana

23

...............................................

strana

25

.............................................................

strana

28

............

strana

31

......................................................

strana

33

Klub vojáků v záloze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

strana

37

Sport

strana

42

.........................................

strana

43

..............................................................

strana

45

..................................................

strana

47

....................................................................

strana

50

Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

strana

51

Zprávy z Ohrazenice

....................................................

strana

53

Kultura v Hořovicích

....................................................

strana

54

.......................................................

strana

55

........................................................................

strana

56

Městys Jince

Služby městyse Jince
Informace z redakce

Společenské centrum Josefa Slavíka
Knihovna

Jinečáček z. s.

..............................................................

Pionýrská skupina Jince
Ze života školy

Jinecká pobočka ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
Český rybářský svaz

...........................................................................

Tělovýchovná jednota Jince
TJ Sokol Jince

13. dělostřelecký pluk
Policie ČR

Kultura v Příbrami
Inzerce

59

