kalendář akcí

prosinec 2020

Ve čtvrtek 19. listopadu poslanci schválili prodloužení
nouzového stavu do soboty 12. prosince. Vládní
kabinet původně počítal s prodloužením stavu nouze
až do 20. prosince.
Z tohoto důvodu jsou v prosinci zrušeny pravidelné
schůzky:
• senior klubu
• klubu vojenských důchodců a bývalých učitelů
• pionýrského oddílu Trilobit
• šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince
• rybářského kroužku
• Jinečáčku, z. s.
Dále se ruší:
• Adventní koncert pěveckého kroužku Domova Laguna Psáry
• Plackování – soutěž zahrádkářů o nejchutnější výrobek
• Adventní koledování v Čenkově
Konání nejisté (dle aktuální situace - sledujte web
knihovny a městyse Jince):
• 7. – 11. 12. Prodejní výstava nových knih (více: Knihovna)
• 13. 12. Výprava za brdským lesa pánem (více: SCJS)
• výtvarné dílny v knihovně a vyhodnocení výtvarné soutěže
• 24. 12. Štědrovečerní setkání u kapličky v Rejkovicích

2

společenská kronika
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Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.

František Hajný

75 let

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

Rozloučili jsme se
Petr Smola z Jinec
Ivan Houška z Jinec
Zdeněk Cajthaml z Jinec
Miloslav Kadlec z Jinec
Marie Křídlová roz. Čistá z Běřína

Na sklonku října jsme v kruhu rodinném vyprovodili na poslední
cestu našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana Ivana
Houšku. Po dlouhé nemoci nás navždy opustil 27. října 2020.
Vzhledem k epidemiologické situaci byl počet osob na smutečním
obřadu omezen, a tak alespoň touto cestou děkuji všem, kteří na naši
rodinu v těžkých chvílích mysleli a slovy útěchy se snažili zmírnit
nesmírnou bolest z odchodu mého milovaného manžela. Velice si toho
vážíme a děkujeme za projevenou soustrast.
Marie Houšková s rodinou
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VZPOMÍNKY
Dne 1. prosince 2020 uplyne 1 rok ode dne,
kdy navždy dotlouklo srdce naší milované
sestry paní Jany Burdové
roz. Gregorové.
Zůstalo jen ticho, v očích slzy a v srdci žal...
S láskou a úctou stále vzpomínají sestra
Helena a bratr Oldřich s rodinami.
Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovy hladívala,
a oči, které se tak jasně dívaly,
navždy se zavřely.

Dne 11. prosince 2020 tomu bude 1 rok,
co nás navždy opustil manžel a tatínek
pan Karel Hejnal z Jinec.
S úctou a láskou, s bolestí v srdci vzpomíná
manželka Květa a děti s rodinami.
Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
v srdci zachovejte.

16. prosince 2020 tomu bude 10 let,
co nás navždy opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav Vinš z Jinec.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Iveta
a synové.
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Městys Jince
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Zasedání Zastupitelstva městyse Jince se koná
16. prosince 2020 od 17 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince.

Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě, končí
rok 2020. Když jsme si
na Silvestra 2019 připíjeli
a přáli si navzájem do nového roku jen to nejlepší,
nikdo z nás netušil, že
ten rok bude úplně jiný.
V březnu se svět zastavil a začal bojovat s nákazou Covid-19. Náznaky
o nebezpečné nemoci z Číny k nám sice pronikaly už dříve, ale nikoho
nenapadlo, že se to bude v brzké době týkat i nás. Ze začátku téměř
nikdo nebral vážně zprávy o tom, jak je nemoc zrádná a zákeřná. Ale
postupem času jsme pochopili, že nejde jen o planý poplach.
Vláda vyhlásila nouzový stav. Uzavřely se školy a žáci se už se svými
kamarády do konce školního roku nesetkali. Nasadili jsme si roušky.
Zpočátku jich byl zoufalý nedostatek, ale šikovné ženy „rozjely“ jejich
domácí výrobu. Z těchto zdrojů jsme ochránili naše starší spoluobčany.
Uzavřely se hranice do okolních států, museli jsme zrušit kulturní
a společenské akce, které byly naplánovány.
Situace se zvládla, ale jen do té doby, než se vládní opatření začala
uvolňovat. Nezodpovědní lidé, i přes doporučení trávit dovolenou v naší
republice, vyrazili za hranice a k moři. A to byl začátek II. dějství boje
s Covid-19.
Dne 1. září žáci nastoupili do školy, všichni však museli dodržovat přísná hygienická a bezpečnostní opatření. Bohužel, nakažených osob přibývalo i v našem regionu, a proto byly školy znovu uzavřeny a výuka
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probíhala on-line. Opět byl vyhlášen nouzový stav, vládní opatření
se ještě zpřísnila. V době, kdy píši tento článek, vláda uvažuje o tom,
že nouzový stav prodlouží až do 20. prosince.
V Jincích jsme přišli o tradiční Jinecké slavnosti a všechny další kulturní a společenské akce jineckých spolků a organizací. Neuskutečnilo
se ani zahájení adventu na náměstí.
Co se však nezastavilo, to byly „rozjeté“ investiční akce městyse.
Intenzivně se nadále pracuje na výstavbě bytů v č. p. 28 (bývalé lázně), na rekonstrukci úpravny vody ve Velcí a rozšíření vodovodu a kanalizace do Rejkovic a na Běřín.
Letošní Vánoce sice zrušeny nebudou, ale prožijeme je vzhledem
k nastalé situaci jinak. Asi pod stromečkem nenajdeme hromady dárků
jako jindy. Co můžeme však darovat, a vůbec nic nás to nestojí, je láska
a porozumění. Máme k sobě blíž než kdykoli předtím, te máme jedinečnou možnost si více naslouchat a pomáhat sobě navzájem. Využijme
dobu adventní, kdy jsou zavřené obchody, ke zklidnění a přemýšlení.
To je ten pravý smysl adventu. Vzpomeňme na naše starší spoluobčany, nenechme je v této těžké době osamocené. Mysleme na nemocné
a jejich rodiny - nikdo z nás neví, na koho nemoc čeká, a to nemám na
mysli jen Covid-19.
Vážení občané, věřím, že společně tuto nelehkou dobu zvládneme, ale
pouze za respektování vládních nařízení a dodržování bezpečnostních
a hygienických opatření.

Přeji vám všem vánoční svátky prožité
v klidu a míru a a se v novém roce náš
život co nejdříve vrátí do starých kolejí.
Ale to bude záležet jen a jen na nás všech.

RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince

6

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 Roman Kolář

„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

Foto ze dne 13. 11. 2020.
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Socialni_bydleni_II_-_Jince_2020/

7

Čísla popisná jsou povinná
Povinností každého majitele nemovitosti je označit ji číslem popisným, jak
to ukládá Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
Čísla popisná na domech jsou důležitá nejen pro orientaci poštovních doručovatelů, ale i pro složky záchranného systému - hasiče, sanitku atd.
Proto žádáme občany, kteří číslo popisné na objektu nemají, aby tuto situaci co nejdříve napravili. Čísla popisná (pro nemovitosti) a evidenční (pro
rekreační stavby, stavby dočasné atd.) přiděluje příslušný obecní úřad.
Matrika Úřadu městyse Jince

„Má vlast cestami proměn“ 2020
Putovní výstava přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných
míst a sídel v naší krajině. Nejhezčí proměny jsou každý rok oceňovány
na pražském Vyšehradě.

Městys Jince do proměny přihlásil
vysokou hu Barboru, hlasovat pro
ni můžete až do 30. března 2021
zde: http:
//cestamipromen.cz/hlasovani.

Zastupitelé městyse Jince
a zaměstnanci Úřadu městyse Jince
přejí všem občanům
klidné a pokojné vánoční svátky
a hodně zdraví
v novém roce 2021.

Městys Jince
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Služby městyse Jince

prosinec 2020

Od 19. 12. 2020 budou probíhat ODEČTY VODOMĚRŮ za 4. čtvrtletí
roku 2020. Pokud u vás odečet neprobíhá dálkovým přenosem dat a nebudete v daném termínu přítomni, je potřeba si dobu odečtu domluvit na tel.
čísle 773 830 706 nebo 777 189 967.

SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
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.

O svátcích bude sběrný dvůr uzavřen.
Naposledy v tomto roce bude otevřeno 19. prosince 2020.
V novém roce zahájíme provoz 2. ledna 2021.

Termíny svozů SKO v r. 2020 - svozový den ČTVRTEK
49.

Prosinec 2020 3. 12.

50.
51.
52.
53.
1.

10.
17.
24.
31.
Leden 2021

2.

12.
12.
12.
12.

1x7
1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

7. 1.

1x7

14. 1.

1x7

3.

21. 1.

1x7

4.

28. 1.

1x7

Vodní a bytové hospodářství:
Bc. Miroslava Tichá, tel. 773 830 705

Služby městyse Jince
a sběrný dvůr

1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

KOMBI

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI

TS a sběrný dvůr s kompostárnou:
Ing. Aleš Hlaváček, tel. 773 830 703.

Zaměstnanci p. o. Služby městyse Jince
přejí všem spoluobčanům krásné prožití
Vánoc a do nového roku hlavně zdraví.
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Informace z redakce

prosinec 2020

Jinecký zpravodaj se stěhuje
Od 14. prosince 2020 bude sídlo redakce Jineckého zpravodaje opět
ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19.

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.

Informace
z dětské ordinace
• Do ordinace je nutné se předem
objednat na určitý den a hodinu – platí to i pro akutně nemocné pacienty.
• Do ordinace a do čekárny povolen vstup pouze s rouškou,
v čekárně mohou být max. dvě
maminky s dětmi.
• Telefon do ordinace MUDr. Daniely Štorchové: 728 143 075.
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Čtenáři píší
Děkuji členkám Českého svazu žen Jince za blahopřání k mým narozeninám. Velmi mne to potěšilo.
Alena Lhotáková

Jaký bude letošní advent?
O odpově na tuto otázku požádala tajemnice Úřadu městyse
Jince Anna Šimková svoji kamarádku, učitelku ZŠ Jince
a předsedkyni spolku Jinečáček Ivanu Chocholovou.
Letošní adventní neděle připadla na 29. listopadu. A i když se v Jincích
rozzářily vánoční stromy, byla železná neděle jiná. Nenasáli jsme vůni
purpury z jarmarečních stánků, neochutnali jsme vánoční punč, nezazpívali si koledy s dětmi z naší mateřské a základní školy, nepřivítali jsme
Ježíškovy posly, aby si odnesli dětská vánoční přání, nepoklábosili jsme si
a nepodali si ruce se sousedy, známými Jinečáky, Běříňáky a Rejkovičáky…
Máme tu však snad nejkrásnější čas v roce. Připravujeme se na Vánoce,
rozjímáme, a vzpomínáme. Již hoří první svíce na adventním věnci a jsou
rozsvíceny vánoční stromy. Kromě těch tradičních jineckých rozsvítili svůj
vánoční stromek i obyvatelé Rejkovic. Stejně jako svíce na adventním věnci, tak i ty naše stromy letos vyzařují více symboliky. Naděje, Mír, Přátelství a Láska – to jsou atributy, které nyní všichni, s ohledem na prožívané
události, potřebujeme připomínat. Věříme, že se nevytratily, že nám již
nejsou cizí. Že neztratily svou sílu.
Je na každém z nás, aby jejich síla nepovadla. Uvidíme, co nám příští dny
přinesou. Snad nám bude umožněno prohlédnout si stromy alespoň zblízka. Zastavit se pod nimi, vzhlédnout k jejich špicím a naslouchat. Pokud
uslyšíme volání o pomoc nebo sami si o pomoc řekneme, omluvíme se,
nalezneme milá slova, projevíme vzájemnou úctu, dobrou vůli, náklonnost,
pokud s pokorou přijmeme kritiku, vyslovíme své přání a touhy, odpustíme… pak nejsme ztraceni a Naděje ještě neumřela.
Letošní advent je příležitostí, jak se uskromnit. Jak jej prožít ve společnosti
svých blízkých plodně, bez horečných nákupů, shonu, pachtěním se za „něčím“. Snažme se odhodit zbytečnou přítěž. Vytvořme si v sobě i svých domovech sváteční atmosféru, vždy nemusí být pompézní a plná cingrlátek,
a prožijme ji v duchu tradic a zvyklostí. Neb právě ony tradice a zvyky, by
v nejrůznějších proměnách, nám přináší v životě rovnováhu a stálost.
Všem přeji klidný adventní čas, vánoční svátky a a zdraví a dobrá
mysl provází nás!
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Děkuji členům a členkám ZO Českého zahrádkářského
svazu Jince a našim podporovatelům za spolupráci v tomto
podivném roce 2020.
Do nového roku, ve kterém se snad začne blýskat na lepší
časy, přeji všem dobrým lidem v Jincích a okolí hlavně ZDRAVÍ
– to opravdu nyní potřebujeme ze všeho nejvíce.
Iva Jelínková, předsedkyně ZO ČZS

Jménem všech členek ZO Českého svazu žen Jince vám přeji
co nejklidnější vánoční svátky a do roku 2021 hlavně zdraví,
štěstí, lásku a spokojenost v osobním i profesním životě.
Jsem ráda, že se na naše členky mohu vždy spolehnout. Přestože jsme letos naplánovaly několik kulturních akcí, bohužel,
uskutečnit jsme je nemohly. Ale doufáme, že se v příštím roce
se budeme moci opět setkávat, třeba na některém z oblíbených zájezdů.
Krásné Vánoce a šastný nový rok!
Marie Kratochvílová, předsedkyně ZO ČSŽ

Krásné vánoční svátky prožité v kruhu vašich nejbližších
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, spoustu
splněných přání a osobních i pracovních úspěchů.
Jinečtí chovatelé
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Čtenářům Jineckého zpravodaje
a všem jineckým občanům
z celého srdce přejeme
krásné vánoční svátky
a v novém roce hodně pevného
zdraví, štěstí, lásky, pohody
a životních i pracovních úspěchů.
Budeme se těšit, že vám v roce 2021 uděláme spolu s městysem
Jince radost vydáním II. dílu knihy o životních osudech jineckého
rodáka - houslisty Josefa Slavíka "Koncert srdce svého".
Manželé Ludmila a Jiří Zenkovi z Kralovic
Naši drazí přátelé, jinečtí občané,
již dlouhou řádku let jsme měli tu čest vás
v předvánoční době potěšit adventním koncertem pěveckého kroužku Domova Laguna
Psáry.
Bohužel, letos se koncert poprvé neuskuteční.
Nedovoluje nám to současná situace. Je velmi těžké našim účinkujícím vysvětlit, že není možnost společného setkávání na zkouškách
a moc je mrzí, že své umění nemohou letos ukázat na žádném veřejném vystoupení. A to, že nepřijedou do Jinec mezi své přátele, nesou
snad ze všeho nejhůře. Všichni v Psárech se snažíme klientům tuto
dobu co nejvíce zpříjemnit jinými individuálními aktivitami. Za největší úspěch v tuto chvíli považujeme, že všichni klienti i zaměstnanci
jsou zdrávi a v naprostém pořádku. A „děti“ musíme pochválit, jak
dodržují hygienická opatření - jsou prostě super!
Pevně věříme, že do Jinec zavítáme zase v příštím roce. Pokud situace dovolí, bude to ještě dříve než v adventním čase a budeme si moci
připravit i jiné vystoupení, než koledy a vánoční písně.
Všichni z Domova Laguna vám přejeme hezké Vánoce
a do nového roku hleme s optimismem, určitě bude líp.
Se srdečnými pozdravy
Jakub Adámek, ředitel Domova Laguna Psáry
Vendula Štanclová, učitelka a vaši přátelé z Laguny
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JINECKÝ ZPRAVODAJ 2021
Občanům, kterým Jinecký zpravodaj zasíláme prostřednictvím České pošty, bude faktura na předplatné zaslána začátkem příštího roku.
Pokud nechcete JZ v příštím roce pravidelně odebírat a budete si ho
kupovat v jineckých obchodech, oznamte toto do 15. prosince na tel.
773 830 708. Na tomto telefonním čísle se mohou přihlásit noví zájemci
o předplatné.
Rubriky:
Jubilanti, kteří v r. 2021 oslaví 70. narozeniny, budou požádáni o souhlas s uvedením jména a věku v Jineckém zpravodaji, jak nám to ukládá
zákon na ochranu osobních údajů. Do této rubriky můžete zasílat též individuální gratulace ke „kulatým“ narozeninám, sňatku atp.
Jména narozených miminek zveřejňujeme pouze tehdy, oznámí-li
nám tuto skutečnost rodiče.
K vítání občánků na Úřadu městyse Jince jsou dětičky s rodiči zvány
písemně, jako tomu bylo doposud.
Jména zesnulých zveřejňujeme v případě, pokud je informace veřejně
známá (např. z vyvěšeného parte).
Vzpomínky k uveřejnění přijímáme v redakci Jineckého zpravodaje
(Společenské centrum Josefa Slavíka), fotografii po oskenování ihned
vrátíme.
Dopisovatelé, dodržujte prosím termín uzávěrky, tj. nejpozději
17. dne v měsíci. Jakékoli pozdější dodatky nám komplikují předání podkladů tiskárně.
Pokud píšete články na počítači, použijte vždy jeden styl a velikost
písma. Fotografie posílejte samostatně a dbejte na jejich kvalitu.
Děkujeme za spolupráci.

Na facebooku
spravujeme tyto stránky:

Ung.

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

Redakce
Jineckého zpravodaje
přeje čtenářům
kouzelné Vánoce
a do nového roku 2021
jen samé dobré zprávy.

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. prosince 2020
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Nahlédnutí do historie
V tomto roce jsme se věnovali historii Jinec v 19. století, jak
byla popsána v článku Jana Beránka z roku 1998, uveřejněném ve sborníku „Podbrdsko“ Státního okresního archivu
v Příbrami.

XII. část | Spolky a zájmové organizace
Kromě „Dělnické besedy“ a „Čtenářské besedy“ existoval v Jincích již od
roku 1878 (zal. 7. 7. 1878) Sbor dobrovolných hasičů. Byl založen z iniciativy mlynáře Jana Běhouna a MUDr. Jana Mosera, který byl také dlouhá
léta jeho velitelem. Kromě svého základního poslání – ochrany majetku
občanů před požáry, ale např. i pomoci při častých povodních atd – vyvíjel
nemalou kulturní činnost. Zejména měl vlastní divadelní soubor, který
pořádal několikrát do roka divadelní představení, pravidelně zakončená
taneční zábavou. V roce 1898 se u příležitosti dvacetiletého výročí vzniku
hasičského sboru konal velký „valný sjezd“ celé župy Podbrdské v Jincích,
nad nímž převzalo patronát obecní zastupitelstvo, obec také věnovala na
tuto slávu 100 zl.!
Velice záslužnou činnost vyvíjel „Okrašlovací spolek“, založený roku 1896.
I v Jincích existoval „Spolek vojenských vysloužilců“. Jeho činnost se
omezovala jen na účinkování při různých parádách, jakými byly např.
oslavy narozenin či výročí panování Františka Josefa I., při Božím těle
nebo třeba při návštěvě pražského arcibiskupa v Jincích v roce 1894. Zmíněných „parád“ se ovšem kromě veteránů pravidelně zúčastňovali i jinečtí
hasiči ve slavnostních uniformách i členové „Čtenářské besedy“. Velkou
slávu uspořádali jinečtí veteráni v srpnu 1900, kdy přebírali prapor, který
jim věnovala kněžna Hanau.
Kromě návštěvy pražského arcibiskupa Františka hraběte Schönborna
(24. 4. 1894) zavítala do Jinec ještě předtím neméně vzácná návštěva:
„6. června 1890 navštívil Jince arcivévoda František Ferdinand d’Este
a pozdržel se zde tři dny. Pozval jej Jasnost kníže Vilém Hanau na
srnčí hon v Komorsku. Aby nebyl od místa příliš vzdálen, ubytoval se
na faře jinecké… Po čas pobytu J. cís. Výsosti v Jincích byla obec ve
slavnostním rouchu, domy okrášlené a prapory opatřené.“
Nakonec je třeba se zmínit, že na sklonku roku 1895 byla v Jincích založena „Jednota katolická“ a též „Spolek ustavičného klanění se nejsvětější
svátosti oltářní“.
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V posledním desetiletí 19. století proběhly v Jincích dvě kulturní akce,
z nichž druhá daleko přesáhla hranice obce. Nepochybně z iniciativy jineckých učitelů zde bylo 27. března 1892 roku okázale vzpomenuto třísetletého výročí narození Jana Amose Komenského. O této slavnosti čteme v jinecké farní kronice: „Dne 27. března (1892) ozdobeny domy prapory,
v 7 1 hodin večer všeobecné osvětlení a průvod spolků s hudbou Jincemi, který skončil slavností pořádanou Čtenářskou besedou v hostinci
knížecím, v níž se obecenstvo v hojném počtu sešlo. Započato slavnostní
ouverturou, načež zapěl pěvecký odbor Besedy – sbor „Vlasti“. Nato
promluvil učitel p. Vojtěch Štech o životě a významu Komenského. Poté
následoval opět sbor, načež následovala volná zábava trvající dlouho
do noci. Učiněná sbírka dobrovolná vynesla 10 zl. 5 kr., kterýžto obnos
zaslán české škole Komenského ve Vídni.“
Vpravdě velkolepé oslavy se pak v červenci 1892 konaly k uctění památky
slavného jineckého rodáka, houslisty Josefa Slavíka (26. 3. 1806 – 30. 5.
1833). O zasazení pamětní desky Josefu Slavíkovi uvažovalo obecní zastupitelstvo mnohem dříve: „Na schůzi obecního zastupitelstva 29. 6. 1890
se mj. jednalo „o rozpočtu slavnostního komitétu pro zbudování desky
Jos. Slavíkovi a o schválení útrat s tím spojených.“ Touto otázkou se
znovu zabývalo 15. 3. 1891, kdy bylo rozhodnuto, že slavnost zasazení
desky „odkládá se na dobu další, výhodnější, dnešní poměry tomu nevyhovují.“ Zřejmě také z iniciativy příbramské besedy „Barák“ (která se
na přípravě celé akce aktivně podílela) se tato oslava uskutečnila v následujícím roce. Dne 8. června 1892 sdělil hořovický okresní hejtman starostovi obce Václavu Procházkovi a současně předsedovi výboru ku zasazení
desky J. Slavíkovi, že uděluje povolení ke konání této slavnosti dne
17. července 1892 „dle následujícího pořádku:
1) V předvečer slavnosti v sobotu dne 16. měsíce července osvětlení a
průvod obcí při hudbě.
2) V den slavnosti, v neděli dne 17. července ráno o 5. hodině budíček.
Vítání přibylých hostí a spolků.
O 9 1 hod. seřadění spolků k slavnostnímu průvodu v dolních Jiních.
Průvod do chrámu Páně na slavnostní mši, odtud průvod před školní
budovu.
Slavnostní kantáta od Bendla.
Slavnostní řeč, promluví Dr. Vošický z Příbrami.
Odhalení desky a odevzdání téže ve správu obce.
Chorál národa českého od Bendla. „Kde domov můj“ při hudbě.
Zpáteční pochod a rozchod.
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O 1. hodině odp. seřazení spolků před místnostmi Čtenářské besedy
(Knížecí hostinec), pochod na Královky, kdež národní slavnost při hudbě. O 8. hodině večer zpáteční pochod do Jinec a taneční zábava v Knížecím hostinci.“
Velkolepá slavnost se také podle tohoto programu uskutečnila. O její mohutnosti svědčí, že se jí zúčastnilo jen z Příbrami na 500 osob, že zde vystupovaly pěvecké sbory z Příbrami „Lumír“ a z Hořovic „Slavík“, „Ozvěna“ z Komárova, pražský „Hlahol“ a pražský hudební spolek „Lyra“, dokonce spolek „Božena Němcová“ z Domažlic, a dále spolky a organizace
včetně hasičských z širokého okolí. Tomuto shromáždění také poslal slavnostní stuhu v národních barvách (která byla připevněna na pamětní desku) a dopis „První český dělnický spolek v Pešti“, který pečoval o tamní
hrob Jos. Slavíka. Při této slavnosti byla zasazena na jineckou školu deska, kterou věnoval obci kníže von Hanau, na níž můžeme dodnes číst:
„Zde v Jincích narodil se dne 26. března 1806 JOSEF SLAVÍK,
proslavený houslista – český Paganini“.

Škola v Jincích
v roce 1902.
Nad vchodem
je viditelná
pamětní deska.

Závěrem bych rád znovu připomenul zmíněné stavební a hospodářské aktivity obecního zastupitelstva i značné části jineckých občanů. Bylo to náročné a nákladné odstraňování rozsáhlých škod po častých povodních,
každodenní starost o udržování a zkvalitňování obecních komunikací, ale
i prosazení čtyř výročních trhů. V prvé řadě ale realizování na tehdejší
dobu velkorysé stavby kanalizace v obci. K tomu je třeba připočíst soustavnou a finančně náročnou starost o chudé občany, péči o udržování
bezpečnosti a pořádku v obci atd. atd.
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Všechny tyto skutečnosti svědčí o tom, že Jince v 19. století dávno nebyly
nějakou zapadlou obcí, ale představovaly ve svém celku po všech stránkách vyspělou součást celé české občanské společnosti. Bylo proto zcela
logické, že dne 2. března 1899 navrhlo představenstvo obce obecnímu zastupitelstvu, aby byla podána prostřednictvím pražského místodržitelství
rakousko-uherské vládě a císaři žádost, „by obec zdejší povýšena byla na
městys…, poněvadž přihlížeje již k vykonaným pracím asanačním bude
co městys je lépe opatrovati,, policejní dohled a kázeň udržovati, což
pak důležitější, že nabude svého zástupce v okresním zastupitelstvu“.
Přes příslovečnou rakouskou byrokracii byla tato žádost na sklonku následujícího roku kladně vyřízena. A tak můžeme ve Vyhlášení c. k. místodržitele pro Čechy ze dne 31. prosince 1900, č. 227844 čísti: „Jeho cís.
a král. Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne
5. prosince 1900 nejmilostivěji povýšiti osadu Jince v politickém okresu hořovickém na městys. Což se k výnosu c. k ministerstva vnitra ze
dne 9. prosince 1900, č. 37730, všeobecně prohlašuje. C. k. místodržitel: Karel hrabě Coudenhove v. r.“
Dne 13. února 1902 pak dostaly Jince, opět rozhodnutím císaře Františka
Josefa I., znak, kterým se pyšní dodnes.

Jince v roce 1901 (dnešní Slavíkova ulice).
Zdroj: Sborník Podbrdsko č. V/1998, článek Jince před sto lety, autor Jan Beránek.

KONEC.

Ung.
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Společenské centrum Josefa Slavíka

prosinec 2020

Klub učitelů – důchodců
Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
Senior klub
Schůzky klubů jsou v prosinci zrušeny. Pokud se situace uvolní, termíny
lednových schůzek najdete v příštím čísle Jineckého zpravodaje.

Kulturní komise Rady městyse Jince pořádá a připravuje:
sledujte webové stránky městyse Jince – dle nastalé
situace mohou být tyto akce zrušeny!

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

Kulturní komise Rady městyse Jince přeje všem spoluobčanům,
spolupracovníkům a spoluorganizátorům našich akcí,
které jsme bohužel nemohli v tomto roce uskutečnit,
přestože přípravy na některé z nich proběhly v plném nasazení,
krásné Vánoce a do nového roku zdraví a spokojenost.
Těšíme se na setkání s vámi v roce 2021 - snad již v příznivější době.
Za členy kulturní komise
předseda Václav Zeisek
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Přátelé Společenského centra
Josefa Slavíka,
senior klub, klub učitelů důchodců,
klub vojenských důchodců,
šachový kroužek Pionýra,
oddíl Trilobit a spolek Jinečáček
přejí všem

klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku hlavně hodně zdraví a spokojenosti.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021
V termínu jarních prázdnin (8. – 12. února 2021) nabízíme dětem
ve věku od 5 do 15 let, které se nechtějí doma celý týden nudit, příměstský
tábor v Jincích. Každé ráno se sejdou ve Společenském centru JS a bude
pro ně připraven pestrý program.
Stravování 3x denně zajištěno.
Přihlášky budou k vyzvednutí od poloviny ledna 2021 v knihovně Jince,
kapacita tábora je bohužel omezená, takže neváhejte, kdo dřív přijde…
Nejpozdější termín jejich odevzdání 28. ledna 2021.
Bližší informace u Václava Zeiska, předsedy kulturní komise –
tel. 721 205 351.
Tábor se uskuteční pouze v případě, přihlásí-li se minimálně 10 dětí.
Bližší informace v lednovém JZ.

OBECNÍ PLES
19. 3. 2021 od 20.00 hodin
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Signál, místo konání:
Sokolovna Jince.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ DISCOKARNEVAL
20. 3. 2021 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo konání: Sokolovna Jince.
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Knihovna Jince

prosinec 2020

Nezapomeňte, knihovna je otevřena i v sobotu 5. prosince
2020 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.

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
2020/2021
SKIP ČR vyhlásil třináctý ročník projektu na
podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního
ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné
absolvování projektu je pro děti „Knížka pro
prvňáčka“, původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky
projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké
síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2020/2021 je to kniha spisovatelky
Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové –
První školní výlet.
I my se budeme snažit o zapojení 1. tříd Základní
školy Jince a prvňáčků Základní školy Hluboš
do tohoto projektu.

KNIŽNÍ NOVINKY
I v listopadu nám naši spoluobčané darovali knihy pro obohacení
našeho knižního fondu, některé jsme i nakoupili.
Úplný seznam knih naleznete na webových stránkách knihovny
www.jince-knihovna.cz
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Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Na základě nového vládního opatření je knihovna opětovně od 22. 10. do
odvolání uzavřena. Tuto dobu jsme mimo jiné využili k instalaci nového
knihovního systému Tritius REKS. Jak jsme informovali již v JZ č. 5/2020,
tuto „změnu“ jsme mohli provést na základě obdržené dotace Ministerstva
kultury ČR (VISK3). Systém je provozován na serveru regionální knihovny (KJD Příbram). Nový knihovní systém umožňuje zasílání automatických zpráv čtenářům o výpůjčkách a rezervacích, podmínkou
je poskytnutí e-mailové adresy knihovně.
Knihy si můžete vybírat i v našem on-line katalogu, který je k dispozici
společně s dalšími aktuálními informacemi na adrese: www.jince.knihovna.cz.
Zajímavou, a především i užitečnou možností, je využívání on-line čtenářského účtu.
Knihovna poradí, jak se do účtu přihlásit. Najdete zde své aktuální výpůjčky i s náhledem obálky knihy a veškeré důležité informace. Dále zde máte
přehled o rezervacích, upomínkách, poplatcích, historii výpůjček, uložená
vyhledávání, seznamy oblíbených knih (autorů) a tipy pro vyhledávání.
Pokud nemá Vámi vypůjčenou knihu nikdo rezervovanou a pokud již neuplynula celková délka možného vypůjčení, můžete on-line knihy i prodlužovat (za podmínky, že máte placenou registraci na celý rok).

Vyhodnocení 109. výtvarné a literární soutěže
na téma: RULIČKUJEME
Celkem odevzdaných 8 výtvarných prací.
ZŠ Hluboš
1. třída
1. třída
1. třída
1. třída
2. třída
2. třída

Nikolka Nikodémová
Viktorka Šrámková
Adélka Berkyová
Štěpán Holan
Zdenička Langová
Jakub Horáček

Fotoalbum: https://knihovnajince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_vytvarne_souteze_knihovny_
na_tema_Rulickovani/

MŠ a ZŠ Jince
MŠ
Rozárka Tržilová
2. třída ZŠ Robert Tržil

Přestože mohli malí výtvarníci tvořit z domova, listopadová výtvarná soutěž knihovny se nesetkala s velkým ohlasem. Uvidíme, snad se současná
epidemiologická situace zlepší a prosincová výtvarná soutěž už bude o jiných číslech.
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Připomínáme:
Ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje máme naplánováno
několik akcí.
Sledujte webové stránky knihovny – dle nastalé situace mohou
být zrušeny!

Mikulášský milionář pro nejmenší
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.

Prodejní výstava nových knih všech žánrů
Tuto akci opět po dvou letech pořádáme ve spolupráci s naším „dvorním
dodavatelem“ knižních novinek panem Janem Hofferem z Tábora.
Otevřeno ve dnech 7. – 11. prosince 2020:
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

Vánoční piškvorky v knihovně
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.

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

VÁNOČNÍ STROMEČEK
do 11. prosince 2020
18. prosince 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.
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PROSINCOVÉ středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hod.

2. 12.
9. 12.
16. 12.

Něco pro Barborku
Andělíček
Zdobíme cukroví

Připravujeme na leden 2021
Soutěž pro děti na měsíc LEDEN
Téma:
Odevzdání:
Vyhodnocení:

SNĚŽÍTKO
do 15. ledna 2021
22. ledna 2021 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.

LEDNOVÉ středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hod.
6. 1. 2021 Sněhulák
13. 1. 2021 Pirátský dalekohled

20. 1. 2021 Papoušek
27. 1. 2021 Sádrové odlitky

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.
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Drahí, milí,
začína december, úplne najkrajšie a najvhodnejšie obdobie
z celého roka pre ztíšenie sa, navnímavanie a nahliadanie
do svojích hĺbok.
Čas, kedy môžme porozumie samým
sebe. Čas pre prijatie, ocenenie či odpustenie si z nastrádaných pocitov
a zážitkov celého roka.
Aby nás prúd života mohol s ahkosou dovies k vnútornému dosadnutiu
a energickému znovuzrodeniu.
Aby sme si z celého srdca mohli
popria :
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE
prajem nekonečnú detskú rados , pocity vnútorného naplnenia, harmóniu
a pospolitos .
S láskou,
Monika
Jinečáček, z. s. a Pionýrský oddíl Trilobit se jako již každý rok zapojuje
do celorepublikové výzvy „Krabice od bot“. Akce se uskuteční ve čtvrtek 3. 12. od 10 do 17 hod. v dílně Trilobitu (vedle penzionu a pivovaru Malý Janek, dříve Eška). Tento den můžete donést v jakékoli neponičené krabici dárek pro děti i jejich rodiče, kteří se ocitli v nouzi. Členky
spolku pak krabici zabalí do vánočního papíru, označí ji cedulkou tak, aby
doputovala do těch správných rukou. Poté se dárky odvezou na sběrné
místo, odkud se přerozdělí do dětských a azylových domovů či nemocnic.
Pokud vám termín nevyhovuje, předání lze domluvit na tel. č. 775 233 182.
Jaké dárky volit, co je nejvhodnější a další informace naleznete na
www.krabiceodbot.cz. Letos můžete přispět i do online krabice.
Sbírku pořádá Diakonie ČCE
Pomozte spolu s námi rozzářit dětské oči!
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Pionýrská skupina Jince
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Šachový kroužek PS Jince
Domácí soutěže pokračují
Když jsem koncem zimy připravoval první domácí soutěž pro členy šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince, počítal jsem s tím, že vyhlásím
tak dvě nebo tři. Situace ale nadále nedovolovala, aby se klasické schůzky
kroužku začaly konat v normálním režimu. Někteří rodiče navíc na své
děti z obav o jejich zdraví na schůzky ani nezačali posílat. Takže v době,
kdy se v omezené podobě schůzky konaly, pokračovaly jarní, později letní,
a nakonec podzimní domácí soutěže dál.
Před uzávěrkou prosincového
Jineckého zpravodaje byla vyhlášena již dvacátá soutěž.
Nevýhodou je, že se u šachových úloh na dálku nedá vyhovět hráčům všech výkonnostních úrovní. To se řeší zasíláním individuálních úkolů
těm, kteří o ně projeví zájem.
I v těchto případech není lehké odhadnout obtížnost, když
při řešení nemůže být přítomen trenér. Je třeba si vážit
všech, kteří se zapojili, protože tento způsob výuky není
jednoduchý ani pro žáky, kte- Matyas Červenka a Šimon Volejník.
ří musí svůj čas skombinovat
se školní výukou. Malé děti jsou navíc závislé na rodičích, kteří mají starostí víc než dost.
Do soutěží jsou vkládány úkoly, které mohou řešitele, pokud na to přistoupí, naučit pracovat na internetu, orientovat se na šachových webech,
ale též se podílet na plánování budoucnosti šachového kroužku.
K současným nejúspěšnějším soutěžícím na dálku patří Martina a Tondové Mezerovi, Adam Hečl, Filip Šimek, Jan Mauric a Tereza
Lísková.
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Tonda Mezera.

Tereza Lísková.

Zástupce vedoucího kroužku David Vošický.

Robert Tržil.

Turnaje na internetu
Je to jedna z možností, jak překonat období, kdy se nemohou šachisté
scházet osobně. Není ideální. Hrozí nebezpečí, že se šachistům tato pohodlná (a levná) disciplína zalíbí, a že se, jak se již mnohokrát stalo, k normálnímu šachu nevrátí.
Navíc se pořadatelé snaží omezit možnost podvádění, a proto často volí
velmi krátké časy partií. Pro mladé hráče (tedy i ty naše) je to sice někdy
hodně zábavné, ale nedá se u nich zabránit velkému množství chyb.
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Hraje se pod přezdívkami, takže mnohdy nevíme, kdo se za ní skrývá,
což se tedy nedá využít na přípravu pro budoucí působení v praktickém
šachu.
Jinečtí a příbramští hráči se zúčastnili několika on-line turnajů. K těm
hodnotnějším patřil PITA CUP, který organizovali naši přátelé z Tábora
a Písku. Z našich hráčů se zde prosadil Tomáš Brotánek, který v prvním turnaji obsadil 2. místo a ve druhém dokonce zvítězil.
Gratulujeme.

Pionýrská skupina Jince s oddílem Trilobit
a šachovým kroužkem přejí všem svým členům, rodičům,
podporovatelům i příznivcům příjemné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí a pohody do roku 2021.

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
Kouzlo adventu
Advent už tichounce přichází,
je to nejkrásnější období v roce,
každý v něm kouzlo nachází,
přicházejí tiché, předvánoční noce.
Na adventním věnci už v neděli
zapálíme první svíčku,
to abychom zas věděli,
že Vánoce jsou na krajíčku.
Během listopadu jsme s dětmi pozorovali podzimní přírodu a barvy, které
pro nás malíř „Podzim“ vykouzlil. Děti se naučily vnímat barevnost přírody a její proměny. Velmi nás bavily hry s přírodninami nejen v přírodě, ale
také ve školce. Moc nás také zajímalo pozorování ptáčků. Zjistili jsme,
proč umějí létat, co je to krmítko, a s kterými ptáčky se u nás v zimě určitě nepotkáme a proč. Na procházkách jsme objevili straky, holoubky,
hrdličky, kosy, sojky a plno dalších ptačích kamarádů. Potěšili nás nejen
různobarevným peřím, ale také svým zpěvem. Velkou inspirací pro nás byl
i les, kde jsme při našich vycházkách zjiš ovali, co vše dokáže podzim.
Naučili jsme se les vnímat všemi smysly, uklidili ho pro zvířátka na zimu,
a také se dozvěděli, co je to ten „zimní spánek“ a proč si dělají zvířátka
zásoby na zimu. Děti si moc užily pozorování života v okolí mraveniště
a dozvěděly se plno nových informací o těchto pilných stvořeních.
Malé, ale šikovné Berušky se v listopadu seznamovaly s hlavními znaky
podzimu, venku si často hrály s barevnými listy a zjistily, že jehličnaté
stromy na zimu neopadávají. Také už ví, kam se na zimu schovávají ježečci. Společně se šly podívat na místní hřbitov, kde s pomocí učitelek rozsvítily svíčky a položily tam věneček, který ve školce vyrobily. A pak už následovala oslava svatého Martina. Příběh Martina a chudého žebráka si
děti zahrály, a také se naučily dvě pěkné svatomartinské písničky. Vyrobily si koníky s modrou - sněhovou hřívou, které si odnesly domů. A nyní se
už pomalu začínají těšit na Vánoce.
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Broučci se v listopadu loučili s podzimem a očekávají přicházející zimu,
kterou jim ohlásil sv. Martin a první mrazíky. Svatého Martina slavili celý
týden, a tak doufají, že bude pěkná zima a budou si moci užívat zimní
radovánky.
Motýlci si užili pyžamový den se strašidly a naučili se překonávat strach. S
učitelkami si zavzpomínali na blízké a
poslali pusinky do
nebíčka. Také se zaměřili na rozdělování slov podle slabik a
jejich vytleskání. Na
procházkách pozorovali změny v okolí
mateřské školky.
Včeličky si užívaly
strašidlový dýňový
týden, kdy s paní
učitelkou vyřezávaly
dýni a vytvořily obličej, který si rozsvítily. Vyprávěly si o Dýňáčkovi, malovaly
dýně technikou holicí pěny. Stříháním, lepením, tiskáním a skládáním papíru vytvořily děti
krásné dráčky, se kterými si pohrály a naučily se o nich básničku a písničku. Také kresba svíčkou je velice zaujala. Čekání, co se jim na obrázku
objeví po přetření barvou, bylo napínavé. A při čekání na sníh si Včeličky
povídaly o sv. Martinovi. Vyzkoušely roztírat barvu válečkem a kresbu
zmizíkem do inkoustu. Barvami na sklo si ozdobily své lampiónky a udělaly si lampinový průvod alespoň ve školce.
Žabičky nejen při procházkách zjistily, jaké šaty nosí podzim, jak moc
velká zábava může být s listím a při hře s kouzelným sáčkem vzpomínaly,
jaké přírodniny si přinesly z lesa a naučily se je poznávat i po hmatu.
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Dozvěděly se, kdy
může být stromek veselý a kdy smutný.
Naučily se znát různé
druhy ptáčků a jaký
je rozdíl mezi ptáčky
stálými a stěhovavými. Při procházce si
s paní učitelkou vyslechly jejich zpěv
a vyzkoušely, jak moc
prima je dát ptáčkům
zobání do krmítka. Hodně je zaujaly proměny lesa na podzim, naučily se
správnému a ohleduplnému chování v lese. A za odměnu si v lese zahrály
plno her a zacvičily podle básniček a písniček. Při čekání na sníh si povyprávěly legendu o svatém Martinovi a alespoň pomocí zpívánek se ho snažily přivolat.
Letos děti bohužel přicházejí nejen o divadla, která každý měsíc za nimi
do školky jezdila, ale také o výlet do Čechovy stodoly na čerty, anděly
a Mikuláše. Nezbývá nám nic jiného, než se těšit na příští rok a doufat,
že alespoň ve školce se návštěva těchto „kouzelných bytostí“ uskuteční.
Je nám všem moc líto, že s ohledem na špatnou situaci v naší zemi si
s dětmi pro jejich rodiče, prarodiče, sourozence a známé nemůžeme připravit tradiční a velmi oblíbené vánoční tvoření spojené s vystoupením dětí.
Už te se ale moc těšíme na jaro, kdy jim, doufejme, na besídkách vše vynahradíme.

Dovolte, abychom i v této nelehké době popřáli všem klidné
a pohodové prožití vánočních svátků, krásně strávené chvíle
s jejich nejbližšími a do nového roku 2021 hodně nových sil,
energie, radosti a především PEVNÉHO ZDRAVÍ!
za kolektiv MŠ Sluníčko Jince
Lenka Bašková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
Distanční výuka v Základní škole Jince
od října 2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
školní rok 2020/2021 se rozběhl téměř tradičním způsobem za zpřísněných
hygienických podmínek, ale bohužel již na začátku bylo pravděpodobné
jeho narušení vládními opatřeními, která nakonec v říjnu vyústila až
v kompletní uzavření škol.
Distanční výuka začala v plném rozsahu. Naše škola hledala již v závěru
minulého školního roku nejvhodnější platformu pro distanční vzdělávání.
Čekali jsme, která platforma bude nejflexibilnější s potenciálem dlouhodobého využití. Vedení školy po zvážení všech možností rozhodlo o zavedení
systému Office 365 včetně její zřejmě nejznámější aplikace Teams, přes
kterou nyní probíhá online výuka a komunikace mezi žáky a vyučujícími
jednotlivých předmětů. Každému žákovi základní školy byl vytvořen účet
a předány přístupové údaje pro bezpečný přístup do výukového prostředí
s cílem zabránit kybernetickým útokům, které neustále probíhají.
Distanční výuka má mnoho podob (online hodiny, zadávání úkolů, konzultace aj.) a nelze ji vnímat jen jako online vyučování. Stejně jako vše ostatní, také distanční výuka má své světlé a tmavé stránky. Výhodou je jistě
vedení výuky na dálku a zdokonalení v počítačové gramotnosti nejen
u žáků a pedagogů, ale také u jejich rodičů, kteří byli a jsou u mladších
žáků nedílnou součástí celého procesu distančního vzdělávání. Nevýhodou
distančního vzdělávání jsou hodiny strávené za počítači, odlišná komunikace, vyšší časová náročnost a specifický druh stresu všech zúčastněných,
ztráta osobního kontaktu. Přestože dnešní „zrychlená“ doba skýtá různé
možnosti spojení, osobní kontakt tím nahradit nelze.
Během jarních měsíců jsme s žáky a rodiči komunikovali prostřednictvím
webových stránek (zadávání úkolů) a e-mailové i telefonické podpory. Zvolili jsme způsob komunikace, který téměř všichni bez problémů a ihned
zvládali. V druhé polovině října jsme začali poskytovat distanční výuku
prostřednictvím Office 365 a k online výuce využívat aplikaci Teams.
Při začátcích s programem jsme souběžně užívali webové stránky školy,
protože se jednalo o naučený a vyzkoušený systém zadávání distanční výuky. Dnes vzájemná komunikace prostřednictvím aplikace Teams probíhá
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bez výraznějších problémů, a proto dochází k sjednocení distanční výuky
do této aplikace. To vše je předpokladem pro bezproblémový průběh distančního vzdělávání. Pozitivní zprávou je aktuální materiální vybavení,
kterým od druhé půlky listopadu disponujeme. Od MŠMT jsme získali dotaci na IT techniku pro učitele, a také po získání všech potřebných revizí
můžeme začít využívat nové odborné učebny, které jsou nadstandardně
vybaveny novou IT technikou.
Výše uvedené nelze zařídit a uskutečnit „ze dne na den“, jedná se o záležitosti a opatření, jejichž realizace trvá podstatně déle a jsou závislé na
mnoha faktorech. Proto tradiční srovnávání s jinou školou a jiné výtky
nejsou mnohdy férové, obzvláště, když se „vypíchne“ jedna skutečnost bez
znalosti místních podmínek a problematiky.
Odhadovat budoucí vývoj nejen školství je složité. Právě te, kdy píši tento příspěvek (16. listopadu 2020), se začínají navracet k prezenční výuce
naši nejmenší žáci a dochází k rozvolňování opatření. Dnes již zavedený
systém distančního vzdělávání v jinecké základní škole bude kdykoliv
v budoucnu k využití. Neznamená to však, že se nebudou vyskytovat obtíže s ním spojené.

Rád bych vám všem
popřál klidné svátky vánoční
a a je nový rok 2021 veselejší
než ten současný.
Mgr. Petr Brychta, Ph.D.
ředitel školy

Ředitelské volno je v pondělí a úterý 21. a 22. prosince 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020,
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Zdroj: www.msmt.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/

Letošní vánoční žákovské koncerty v Posádkovém domě armády
Jince, které byly naplánovány na 7. 12. a 8. 12., se neuskuteční.
Vážení čtenáři a přátelé naší pobočky,
kvapem se blíží nejkrásnější svátky v roce, a tak mi dovolte, abych touto
cestou poděkoval žákům za celoroční snažení. Druhé pololetí minulého
školního roku a začátek toho letošního nám přinesl opět mnohá omezení,
na která jsme nebyli připraveni, ale přesto se nám situaci za pomoci rodičů
a našich příznivců v rámci možností podařilo zvládnout cestou distanční
a on-line výuky. Bohužel, žáci se ani před letošními Vánocemi nemají možnost pochlubit svými pokroky a úspěchy svým nejbližším na pravidelných vánočních koncertech v Posádkovém domě armády.
Za podporu a spolupráci děkuji našim učitelům, vedení základní školy
v Jincích a panu starostovi Josefu Hálovi, paní Ireně Ungrové a panu Miroslavu Maršálkovi.
Přeji všem klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Naši milí žáci, a vás láska k hudbě nikdy neopustí
a a vám muzika přináší jen radost a potěšení. Mějte se
všichni co nejlépe a opatrujte se, a tuto nepříznivou 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

Sbor dobrovolných hasičů Jince

prosinec 2020

„Covidový rok“ pomalu končí
Téměř po celý letošní rok byly činnosti všech spolků a organizací velmi
omezené kvůli nepříjemné pandemii.
U jineckých hasičů to „odnesl“ kroužek malých hasičů, který se v podstatě letos nesešel, byly zrušeny všechny soutěže a další akce, na které se
prckové těšili. Ale i tak doufám, že příští rok na jaře problémy pominou
a opět se sejdeme v plné síle a začneme trénovat. Je co dohánět.
Velcí hasiči na tom byli obdobně. Během roku se podařilo uskutečnit pouze dvě úklidové akce v době přechodného rozvolnění. Kromě toho se ale
kluci vrhli na opravy a úpravy techniky.
Naše jednotka dostala další cisternu Ivecco od hasičů z Berouna, kterou
doplnili vybavením a provedli pár úprav.
Zásahová jednotka k 30. listopadu měla celkem 16 výjezdů jak k požárům
- převážně hašení hořící hrabanky v lese po neukázněných turistech, tak
k likvidaci padlých stromů, ropných látek i záchraně zraněných osob.
Hektický byl desátý únor, kdy kluci vyjížděli v době od 3 hodin ráno do
14 hodin odpoledne celkem šestkrát. Kromě toho bylo i několik takzvaných technických zásahů.

Sbor dobrovolných hasičů Jince i s malými hasiči a 7. okrsek děkují
našim příznivcům za spolupráci a podporu v letošním roce.
Přejeme všem spoluobčanům
bohatou nadílku a co nejméně
nadělení.
A se vám v roce 2021 vše daří
tak, abyste nepotřebovali naši
pomoc.
Veselé Vánoce a šastný nový
rok, ve kterém se, doufáme, zase
vše v dobré obrátí.

za SDH
Jinečtí hasiči

Jan Haken
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Český rybářský svaz, MO Jince

prosinec 2020

Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1) Termín a čas výdeje členských známek (pravidelný peněžitý příspěvek) na rok 2021 je nutné domluvit u p. Zdeňka Beránka (mobil: + 420 723 771 251, e-mail: velberanek@seznam.cz).
V nové legitimaci musí být nalepená fotografie. Bez fotografie nebude
členská známka vydána.
2) Termín a čas výdeje povolenek k lovu ryb na rok 2021 je nutné domluvit u p. Reného Kenardžieva (mobil: +420 606 149 443, email: renekenardziev@seznam.cz). Proplacení brigádnických hodin (pracovní roční
příspěvek) na rok 2021 je možné uhradit též u p. Reného Kenardžieva.
3) Brigády k vydání povolenek k lovu ryb na rok 2021 byly ukončeny
k 30. 11. 2020.
4) Výměna členských legitimací. Vzhledem k tomu, že u většiny našich členů v členské legitimaci nejsou volné kolonky pro nalepení příspěvkových známek, je nutné odevzdat starý průkaz a vyzvednout si nový.
Termín je nutné domluvit u Ing. Miroslava Domanského (mobil: +420
728 885 299, email: miroslavdomanský@seznam.cz).
5) Odevzdání krmení na rok 2021 je možné realizovat dne 1. 12. 2020
od 17.00 hod. do 17.30 hod. u domečku ČOV.

Výlov rybníku Amfík
Dne 17. 10. 2020 byl v deštivém počasí proveden výlov rybníku Amfík
za účasti šesti lovících.
Bylo vyloveno 30 kg lína obecného a 20 kg bílé ryby.
Ze slovených bílých ryb převažovala plotice obecná a jelec tlouš , z nichž
některé kusy byly trofejní, a to jistě potěší rybáře lovící na revíru Litavka-5.
Při posledním odbahnění přítoku rybníku Nový byla posbíraná část měkkýšů dána do rybníků Kantorský a Amfík. Při výlovu byl prokázán jejich
velký výskyt, což značí, že se jim v Amfíku skutečně daří.
Větší část měkkýšů byla posbírána předsedou a vysazena do rybníku
Kopáčov.
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Vylov_rybniku_Amfik_
Jince_2020/
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Ukončení I. etapy opouštění zázemí u huti Barbora
V Jineckém zpravodaji březen 2020 byl zveřejněn článek „Na slovíčko
se starostou RSDr. Josefem Hálou“, kde mimo jiné pan starosta odpovídal
na otázky: „Co čeká v tomto roce hu Barboru? Dokážete odhadnout, kdy
bude Barbora sloužit veřejnosti?“
Dne 17. 08. 2020 Městys Jince zveřejnil v položce Hu Barbora článek
„Jince částečně opravily unikátní hu , nyní žádají o další dotace na dokončení“.
V těchto článcích je dostatečně vysvětlen další rozsah prací, který bude
proveden v případě obdržení dalších dotací na hu Barbora a prostoru
kolem.
Při náhodném setkání předsedy (při sečení trávy u domečku) s panem starostou (prezentování realizovaných prací na huti Barbora delegaci) u huti
Barbora nastínil pan starosta předsedovi další postup rekonstrukce huti
Barbora. Je jasné, že kůlny, které postavili rybáři, jsou nepůvodní a půjdou do demolice. Domeček u huti Barbora se bude rekonstruovat. Na nás,
rybáře, ze strany pana starosty není vyvíjen žádný tlak na co nejrychlejší
opuštění tohoto prostoru. Samozřejmě čas neúprosně plyne a řadu opatření musíme postupně realizovat. V první etapě (do 27. 11. 2020) jsme vyklidili kůlny. Materiál jsme vytřídili a co jsme potřebovali, tak se to odvezlo
na domeček ČOV. Dále byl proveden úklid okolí a odvoz nepotřebného
materiálu. Začali jsme odvážet i materiál z domečku.
U domečku ČOV průběžně upravujeme venkovní prostory se zámyslem na stavbu zázemí, na
které se nevyžaduje stavební povolení. My, rybáři, abychom vybudovali zázemí na ČOV, máme
tedy co dělat. Současný stav
ČOV je výsledkem práce jednotlivců. S členy, kteří nám chodí
na brigády, máme problémy vůbec udržet rybníky v provozuschopném stavu.

Stanovisko výboru a dozorčí komise k Fondu
Dne 12. 11. 2020 byl na webových stránkách ČRS, z. s., zveřejněn článek
„Zrušíme Fond, nebo co bude dál?“ V závěru článku nás předseda
SÚS žádal o sdělení našeho stanoviska k Fondu.
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Jsme malá organizace (počet členů se pohybuje kolem 90). V roce 2019
a 2020 jsme do Fondu poslali finanční částky (4 500 Kč a 5 000 Kč). Souhlasíme s názory prezentovanými v tomto článku předsedou SÚS Dušanem
Hýbnerem.
Vzhledem k situaci s koronavirem jsem dne 12. 11. 2020 odesílal e-mail
všem členům výboru a dozorčí komise s článkem „Zrušíme Fond, nebo co
bude dál?“ v plném znění a s mým vyjádřením. Zároveň jsem jim odesílal
SMS s upozorněním na tento e-mail.
Stanovisko členů výboru a dozorčí komis v dané věci je následovné: Souhlasíme s návrhem třetí možnosti uvedené v článku, tzn. příspěvek ve výši 40 Kč na každého člena v SÚS (nevztahoval by se na mládež a děti) a připravit návrh na Konferenci SÚS.
Navrhujeme, aby se příspěvek na každého člena v SÚS (nevztahoval by se na mládež a děti) ve výši 40 Kč byl vybírán při
zaplacení členské známky a byl odeslán k 31. 5. a k 30. 9. daného kalendářního roku (SÚS by po pěti měsících měl maximum
finančních prostředků na účtu a mohl by řešit problémy
v souladu se statutem Fondu).
Samozřejmě naše MO v lednu 2021 pošle dalších 5 000 Kč do Fondu.
O stanovisku k Fondu členů výboru a dozorčí komise budeme informovat
naši členskou základnu.
Tibor Bartoš
předseda výboru ČRS, z. s., MO Jince
Vážené rybářky a rybáři,
až budete číst tento článek v Jineckém zpravodaji, tak nám bude chybět
jenom měsíc do konce roku 2020. Nebyl to vzhledem k epidemii koranaviru rok jednoduchý. Naštěstí při dodržovaní určitých opatření se
k vodě dostal každý, kdo si chtěl zarybařit.
Výbor přeje všem našim
členům příjemné prožití
vánočních svátků, v novém roce hodně úlovků,
a komu bude rybářské
štěstí přát, jistě si uloví
i trofejní rybu. Doufáme,
že nám zdravíčko vydrží
a budeme se při rybaření
potkávat po celý příští rok.
Výbor ČRS, z. s., MO Jince
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Farnost Jince

prosinec 2020

Vánoce ukazují, že každý z nás má pro Boha stejnou cenu
25. prosince se slaví narození Ježíše Krista.
Při sčítání lidu v římské říši se vydal Josef s Marií z Nazareta do Betléma.
Maria tam v chlévě porodila syna… zavinula jej do plenek a položila
do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. V té krajině byli
pod širým nebem pastýři a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
Náhle při nich stál anděl Páně. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim
řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Toto vám bude
znamením: Naleznete děátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Bible srov.
Lk 2,7-12).
Vánoční události přibližují krásný obraz Ježíše, který přišel, aby ukázal,
že každý z nás, i ten nejchudší, pro něj má stejnou cenu jako ten nejbohatší, ten nejhorší stejně jako ten nejlepší. Ježíš přišel ukázat cestu, ztotožnit
se s našimi bolestmi a do všech našich zranění a hledání přinést útěchu
a světlo.
(podle knihy Ladislav Heryán, Exotem na této zemi,
kterou vydalo nakladatelství Portál.)
PŘEJI VÁM RADOSTNÉ A POKOJNÉ VÁNOCE!
Mariusz Walczak,
ministrátor jinecké farnosti

Vánoční bohoslužby ve farním kostele
sv. Mikuláše v Jincích
čtvrtek 24. 12. 2020
Štědrý den
pátek
25. 12. 2020
Slavnost Narození Páně
sobota
26. 12. 2020
Svátek sv. Štěpána
neděle
27. 12. 2020
Svátek svaté rodiny
středa
30. 12. 2020

17.00 h.
8.00 h.
8.00 h.
8.00 h.
18.00 h.
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čtvrtek 31. 12. 2020
17.00 h.
pátek
1. 1. 2021
15.00 h.
neděle
3. 1. 2021
8.00 h.
středa
6. 1. 2021
18.00 h.
Slavnost Zjevení Páně (Tři Králové)
pátek
8. 1. 2021
18.00 h.
neděle
10. 1. 2021
8.00 h.

K Vánocům patří koledy
Historie vánočních koled sahá do 13. století, podle
legendy je autorem první koledy svatý František
z Assisi (1181–1226). Koleda označuje původně
píseň, kterou děti zpívaly během velkých křes anských svátků při obcházení jednotlivých domů, kdy
„si koledovaly“ o výslužku, kterou představovalo
především jídlo nebo pití. Vánoční koledy se zpívaly původně pouze během doby vánoční, v posledním
půlstoletí se však oproti původní tradici zpěvu
adventních písní a rorát začaly zpívat již během
adventu. V 16. a 17. století nechala Jednota bratrská na knihtisku vytisknout české kancionály a snažila se je rozšířit mezi
lid. Značná část písní byla věnována adventu a vánočním dnům. Patří sem
i známá a dodnes zpívaná píseň „Narodil se Kristus Pán“.
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet' nám, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
již nám narodil se.
Zdroj: Wikipedie
Ung.

Příjemné prožití
vánočních svátků
a pevné zdraví po celý rok
Vám přeje

Charita Příbram
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sport

prosinec 2020

Cvičení s Katkou
Milí příznivci pohybu a vědomého života,
v době uzávěrky Jineckého zpravodaje mám jen velmi málo informací
o tom, jak to bude vypadat s cvičením za týden, natož v prosinci.
Na aktuální pohybové dění se můžete podívat na stránkách www.azted.cz.
Možná, že zde tento měsíc již najdete nějaké pohybové lekce a semináře. Pokud bude trvat zákaz shromažování, najdete zde každé úterý
(v aktualitách na titulní stránce) krátkou pohybovou inspiraci. Všechny
staré pohybové inspirace, včetně těch z jara, můžete najít na hlavní
stránce dole v sekci „A něco navíc“.
Letošní události s námi pěkně zatřásly. Málokdo mohl zůstat ve vyjetých kolejích. Mnozí zažíváme různé těžkosti a často jsme chytáni na
háčky strachu. Dostáváme mnoho podnětů k přehodnocení svých postojů, názorů a způsobu žití.
Proč žiju? Co je pro mne důležité? Co pro mne znamená rodina, přátelé, peníze, jistoty? Různé zákazy omezují naši vnější aktivitu, tím
máme více času ptát se sami sebe. Pokud si položíme otázku, odpově
je již přítomna. Stačí jí dát prostor, aby se mohla projevit. Uvnitř každého z nás je moudrost, která ví, co je pro nás (a zároveň také pro
všechny ostatní) nejlepší.

Přeji nám všem
krásné láskyplné
pohodové Vánoce.
A rozpoznáme, které
odpovědi přicházejí
z vnitřní moudrosti,
dokážeme je přijmout
a máme odvahu
a elán se jimi řídit.
Katka Dendysová | www.azted.cz | tel. 773 209 123
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Fotbalový oddíl SK Jince 1921
Zahájení nové sezóny
A-tým
Pokračuje na vítězné vlně a na podzim zatím nemá přemožitele. Po osmi
kolech dál vede tabulku okresního přeboru s náskokem sedmi bodů na
druhé Dublovice. Lukáš Dráb současně s tím vede tabulku střelců s jedenácti zásahy.
Výsledky A-týmu (okresní přebor):
SK Spartak Příbram – SK Jince 1921
2:5 branky: 3x Dráb, 2x Matys
SK Jince 1921 – TJ Sokol Dublovice
2:1 branky: 1x Matys, Molnár
TJ Sokol Kosova Hora – SK Jince 1921 0:7 branky: 2x Dráb, Matys,
1x Slačík, Provazník, Kuba
SK Jince 1921 – TJ Tatran Sedlčany
2:1 branky: 2x Dráb, 1x Beneš

B -tým
Dokázal zvítězit v dalších třech ze čtyř
Výsledky B-týmu (IV. třída sk. A):
SK Třebsko – SK Jince 1921
SK Jince 1921 – TJ Sedlice
SK Sokol Kytín – SK Jince 1921
TJ Sokol Pičín – SK Jince 1921

utkání.
5:1 branky: 1x Mottl
3:0 branky: 2x Mottl, 1x Ješko
1:3 branky: 2x Mottl,
1x Kuthan
2:6 branky: 1x Mottl, Ješko,
Hůla A., Vejr F., Záborec,
Dráb

Dorost
Bohužel, ze čtyř zápasů dokázal zvítězit pouze v Novém Kníně
Výsledky dorostu (okresní přebor):
SK Nový Knín – SK Jince 1921
2:5 branky: 3x Štěrba,
1x Kahoun, Červenka
SK Jince 1921 – TJ Sedlice
1:12 branky: 1x Štěrba
SK Nový Knín – SK Jince 1921
4:1 branky: 1x Štěrba
SK Nový Knín – SK Jince 1921
7:0
Více informací na webu www.jince.cz/fotbal
Pro případné zájemce o sponzorování oddílu je k dispozici reklamní plocha. Více informací ohledně sponzoringu na tel. 721 181 483.
Jakoukoliv podporu jineckého fotbalu vítáme, a již půjde o nové členy,
rodiče, případné sponzory a v neposlední řadě fanoušky. Těšíme se na Vás!
Za SK Jince Dino Šećerović
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Tělovýchovná jednota Jince

prosinec 2020

Šachové soutěže mají nadále nucenou přestávku
Do uzávěrky Jineckého zpravodaje bylo provedeno rozlosování všech dlouhodobých soutěží, ale ještě se neodehrálo ani jedno kolo. A zatím to na
zlepšení situace nevypadá.
Na následující období jsou naplánovány tyto zápasy regionální soutěže
družstev:
6. prosince od 9 hodin, 4. kolo:
TJ Jince A – Řevnice A
10. ledna od 9 hodin, 5. kolo:
ŠK Příbram-Baník – TJ Jince A

Jakub Šafarčík
a Lev Nykonyuk.

Snímky jsou ze zápasu
ve Zvoli. Až tam za
Vltavu jsme cestovali
na mistrovské zápasy
regionální soutěže,
protože v okolí bylo
málo družstev a naši
skupinu musel šachový svaz doplnit vzdálenějšími týmy.

David Vošický
a Antonín Mezera.

Miroslav Maršálek
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TJ Sokol Jince
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TJ Sokol Jince informuje
V době uzávěrky toho čísla JZ žijeme stále v nouzovém stavu vzhledem k epidemiologické situaci s COVID-19 a stále
platí vládní nařízení vztahující se na zákaz volnočasových
tělocvičných aktivit ve vnitřních sportovních zařízeních
zatím s platností do 20. 11. 2020. Čekáme na další rozhodnutí a nařízení.
Pokud by došlo k případnému rozvolnění a možnosti tělocvičných aktivit,
bude naše tělocvična v Sokolovně zase okamžitě k dispozici jednotlivým
oddílům vlastním i oddílům cvičícím na základě smluvních vztahů dle časového rozvrhu, za dodržení příslušných nařízení jak hygienických, tak
početních. Pokud by došlo k uvolnění ještě před koncem roku, byla by tělocvična k dispozici v případě zájmu, především z řad dospělých členů,
i v době vánočních svátků, jako tomu bylo v době letních prázdnin.
Sledujte informace v médiích, na Sokolovně a webu www.sokoljince.cz.
Vzhledem k současné situaci s COVID-19 a vzhledem k podávání žádostí
o dotace na rok 2021 jsme již uzavřeli členskou základnu za rok 2020.
Naše jednota vykazuje 119 členů, z toho 64 dospělých a 55 žáků a dorostu
do 18 let. Je to pokles o 26 členů proti roku 2019, především u žactva
o 24, u dospělých o 2 členy, což je dáno objektivní situací v letošním roce,
kdy žákovské oddíly vzhledem k uzavření základních škol cvičily cca
3,5 měsíce a dospělí 5 měsíců včetně prázdnin. O to více si vážíme všech
cvičenců a cvičitelů, kteří zůstali jineckému Sokolu věrní a doufáme, že se
situace natolik zlepší, abychom se mohli zase potkávat v tělocvičně naší
Sokolovny.
S blížícím se koncem roku 2020 a příchodem vánočních svátků si dovolujeme touto cestou popřát našim členům, cvičitelům, rodičům žactva, obyvatelům Jinec a okolí a všem příznivcům sportu a pobytu v přírodě co nejpříjemnější prožití Vánoc. Do nového roku 2021 hodně sil v překonávání
objektivních životních úskalí, a především pevné zdraví, optimismus a rodinnou pohodu.
Za výbor TJ Sokol Jince
Jana Tesařová
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13. dělostřelecký pluk
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Krátce z kasáren
Dne 21. října v dopoledních
hodinách přijel do jinecké
posádky brigádní generál
Pavel Kolář, který tento
měsíc oficiálně převzal
funkci zástupce velitele Pozemních sil AČR.
Velitel pluku plukovník Milan Kalina seznámil pana
generála s úkoly 13. dělostřeleckého pluku v rámci
brigádních
úkolových
uskupení a koncepcí nákupu nových děl Caesar. Generálův zájem směřoval
také k zahraničním operacím.

Velitel 13. dělostřeleckého pluku Milan Kalina a brigádní generál Pavel Kolář.

Zajímalo ho především, jak jsou
vojáci jedoucí do
Afriky připraveni a vycvičeni.
Relevantní informace mu sdělil
velitel 4. úkolového uskupení
EUTM Mali.

Příslušníci 13.dělostřeleckého pluku zdraví z první
rotace nasazení v nemocnici Benešov.

Zdroj: Facebook 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“.
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Příslušníci 132.do/
BKPP a 3. palebné
baterie posílají pozdrav z nasazení
v ÚVN Praha.

Den válečných veteránů
Ve středu 11. listopadu se uskutečnila pietní vzpomínka u pomníku obětí obou světových válek v parku na
náměstí 1. máje v Jincích.
Den válečných veteránů
uctili dělostřelci položením
věnců, kvůli vládním opatřením však bez účasti veřejnosti. I v této složité době
nesmíme na naše hrdiny zapomínat. Pietního aktu se
proto zúčastnilo pouze několik vojáků v čele s velitelem 13. dělostřeleckého pluku plk. gšt. Ing. Milanem
Kalinou, starosta městyse
Jince RSDr. Josef Hála a tajemnice úřadu Bc. Anna
Šimková.

13. dělostřelecký pluk
„Jaselský“

Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/
Den_valecnych_veteranu_-_Jince_2020/
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13. dělostřelecký pluk Jince
Brdy 2, 262 23 Jince / www.13dp.army.cz

V měsíci PROSINCI 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.
31.

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

od
09,00
09,00
09,00
13,00

do
20,00
15,00
15,00
17,00

od

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

15,00
15,00
15,00
15,00

Neprůjezdné
komunikace

do

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 prosinci nebude.
Přítomnost policistů na služebně Jince nelze z objektivních
důvodů do konce roku 2020 zajistit.
Za deset měsíců letošního roku evidují policisté na Územním odboru Příbram celkem 1143 dopravních nehod, což je oproti loňsku o 253 nehod
méně. Zemřely tři osoby, 23 lidí utrpělo těžké zranění a 249 osob poranění
lehčího charakteru.
V měsíci říjnu řešili příslušníci policie 105 nehod. Jeden člověk zemřel,
jeden skončil v nemocnici s těžkým zraněním a 29 osob s lehkým poraněním. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl v minulém měsíci nesprávný způsob jízdy, poté nepřiměřená rychlost, a to v 26 případech. Čtyři
motoristé, kteří způsobili nehodu, byli pod vlivem alkoholu. Celkem
22 karambolů zavinil střet se zvěří, od začátku roku se jedná o 282 srážek. Na dopravních prostředcích vznikla škoda, která dosáhla téměř sedmi
milionů korun.
Dne 2. listopadu došlo krátce před polednem v katastru obce Hluboš
k dopravní nehodě nákladního vozidla. Jeho řidič zde začal předjíždět automobil, ale nevšiml si, že je již sám předjížděn. Levou boční částí pak narazil do pravého boku osobního auta. Vzniklá škoda byla stanovena na sto
tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.
Škodu ve výši šesti tisíc korun způsobila lesní zvěř, která dne 7. listopadu
vběhla v nočních hodinách v katastru obce Hluboš pod kola projíždějícího
vozidla. Srnec následně z místa střetu odběhl.
Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní. Nejlepším
preventivním opatřením před srážkou se zvěří je nízká rychlost jízdy, tím
vzniká prostor pro včasnou reakci. Pokud motorista spatří zvěř včas, měl
by sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže
již nejde srážce nijak zabránit, potom je nutné intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí
do protisměru, čelní náraz do protijedoucího automobilu nebo náraz do
stromu u silnice.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

50

zprávy z Čenkova

prosinec 2020

Zprávičky z malé školičky
Naše školka byla kvůli výskytu onemocnění Covid-19 u dvou učitelek uzavřena od 23. 10. do 6. 11. Další týden uzavření pokračovalo kvůli malému
zájmu ze strany rodičů. V MŠ v této době proběhla hloubková desinfekce
prostorů. Věříme, že vše je na dobré cestě a tím nejhorším jsme si už všichni prošli.
Naši předškoláci se začali v době uzavření školky povinně distančně vzdělávat. Byli moc šikovní. Malovali, stříhali, sbírali listy, porovnávali je mezi
sebou, hledali rozdíly, učili se rýmy, poznávali první hlásku ve slově či slova rytmizovali. Děti dostaly i hodně důležitý úkol - mamince nebo babičce
s něčím pomoci. Někdo hrabal listí, jiný pekl koláč, další zase pomáhal
s přípravou večeře a úklidem... naše šikulky to zvládly perfektně.
My jim za odměnu poslali přístup do divadla Alfa Plzeň (zde jsme měli
objednané loutkové představení, kterého jsme se měli zúčastnit v říjnu)
a pohádku „Kolíbá se velryba“ mohly zhlédnout online.
Spousta rodičů v této době byla zaměstnána, ale i tak si našli čas na tvoření, hru, učení a společné chvilky se svými dětmi. Za to jim všem patří
velký obdiv a poděkování za spolupráci se školkou.

Milánek Čepelák a Michalka Jungrová a jejich mandaly.
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Rá a Čížek namaloval lišku a Raduška Langová pracovala s modelínou.

Plný provoz školky začal ve středu 18. 11. Děti prozkoumaly taje a zákoutí lesa, naučily se jména i způsob života některých lesních živočichů.
Zhlédly divadelní maňáskové představení, které jim zahrály paní učitelky...
Zda za námi přišel čertík s Mikulášem a andělem, nebo dokonce Ježíšek,
o tom vám povíme až příští rok ☺.
Rozloučíme se s vámi básničkou (tedy vlastně my budeme zpívat písničku).

Povídej, jak voní Vánoce... jak jen voní?
Jehličím a medem, svíčkou sfouknutou,
františkem a sněhem, kapří šupinou,
překvapením jablíček, knížek novotou,
cukrovím všech babiček, mojí maminkou...
Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních prázdnin od pondělí
21. 12. včetně do 3. 1. 2021. Provoz začne v pondělí 4. 1. 2021.

Krásné Vánoce prožitmé ve zdraví a pohodě,
klidný a úspěšný rok 2021
vám přejí
k l u c i a h o l k y z č e n k o v s k é š k o l k y,
učitelky Dana Chvojková, Klára Kadeřábková,
Eliška Urbánková a Lucie Pechlátová
a provozní zaměstnanci Věra Dopitová,
Marta Dlouhá a Jitka Píchalová.
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Adventní koledování v Čenkově letos nebude
Jedenáct let jsme se pravidelně v adventní době scházeli za každého počasí u kapličky v Čenkově s hudební
skupinou Čenkomor, která
nám vždy zahrála několik
koled a vánočních písní. Ani
letos tomu nemělo být jinak.
Na den s krásným datem 12.
12. 2020 se připravoval 12.
ročník koledování.
Vzhledem k vývoji pandemie Covid-19 v České republice je ale tato akce
letos ZRUŠENA.
Za SDH Čenkov Jiří Firýt

Vážení spoluobčané,
přejeme vám do nadcházejících vánočních svátků osobní pohodu a klid.
Do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a spokojenost, hodně osobních
i pracovních úspěchů.
Děkujeme všem za důvěru, kterou jste nám projevovali v tomto
roce a těšíme se na další spolupráci jak s občany,
tak i s čenkovskými hasiči, sportovci
a herci Divadla Za Vodou.
Zastupitelé obce Čenkov

Divadlo Za Vodou
Divadlo Za Vodou Čenkov zve své diváky 30. 12. 2020 na Malou, i když
letošní sezóna vypadala spíš na Velkou…
Máme na mysli samozřejmě tradiční představení v Divadle Antonína
Dvořáka Příbram, kde bychom rádi od 19 hodin zahráli naši veselou
hru z krematoria.
Všem našim příznivcům i odpůrcům přejeme hezké vánoční svátky
a stálé zdraví v příštím roce.
Držme si palce (samozřejmě omyté, v rukavicích a na vzdálenost dvou
metrů).
Vaše Divadlo (zatím ještě Za Vodou)
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Vánoční svátky plné pohody, úsměvů a klidu,
do nového roku 2021 zdraví, štěstí a lásku
přejí Vám i všem Vašim blízkým
zastupitelé obce Ohrazenice

kultura v Příbrami

prosinec 2020

DIVADLO A . DVOŘÁK A PŘÍBRAM
Legionářů 400, Příbram 7, tel. 326 531 250
Vzhledem k současné situaci Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami
nemohlo zveřejnit předběžný program na prosinec 2020.
Sledujte webové stránky divadla: 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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prodej a servis výpočetní techniky
Jiráskova 422, 262 23 JINCE
-

stavba a prodej počítačových sestav na zakázku
záruční i pozáruční servis počítačů, notebooků a IT příslušenství
archivace a těžba dat z havarovaných disků
pozáruční servis velkých elektrospotřebičů
prodej HW komponent a počítačových periferií
upgrade PC, reinstalace operačních systémů a SW zákazníka
bezplatné poradenství a osobní přístup

Kontakt:
tel. 608 607 081 | e-mail: roman.hosek@hobbyland.cz
www.hobbyland.cz
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NOVÉ KNIHY pod vánoční stromeček
Zahájení prodeje
v sobotu 19. prosince 2020
od 10.00 do 16.00 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích
za dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy atd.)

Od 20. prosince po dohodě
na tel. číslech 773 830 708 a 773 759 945.

550 Kč

550 Kč

Vydání knih podpořili:

Městys Jince

a další, jejichž seznam je uveden v knihách.
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..............................................................
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