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od - do hod.

více v rubr.

1. 2.

So Knihovna otevřená

9.00 - 12.00

Knihovna

2. 2.

Ne Ledová Praha

3. 2.

Po Příměstský tábor

8.00 - 16.00

4. 2.

Út Příměstský tábor
Piškvorky s knihovnou
Senior klub

8.00 - 16.00 Kult. komise
14.00
Knihovna
14.00 - 17.00 SCJS

5. 2.

St

Příměstský tábor
Herna v Jinečáčku
Oddíl Trilobit
Pionýrský miniturnaj v šachu

8.00 - 16.00
9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
16.00

Kult. komise
Jinečáček
Pionýr
Pionýr

6. 2.

Čt Příměstský tábor
Herna v Jinečáčku + jóga
Rybářský kroužek (každý čtvrtek)

8.00 - 16.00
9.30 - 17.30
16.15

Kult. komise
Jinečáček
SCJS

7. 2.

Pá Příměstský tábor

8.00 - 16.00

Kult. komise

8. 2.

So

9. 2.

Ne

10. 2.

Po Úřadovna policie otevřená

15.30 - 17.00 Policie

11. 2.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

12. 2.

St

Herna v Jinečáčku
Schůzka klubu učitelů důchodců
Oddíl Trilobit
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
15.00 - 16.45
16.00

Jinečáček
SCJS
Pionýr
Knihovna
Pionýr

13. 2.

Čt Herna v Jinečáčku + jóga
Schůzka klubu vojenských důchodců

9.30 - 17.30
15.30

Jinečáček
SCJS

14. 2.

Pá Hasičský ples v Čenkově
Uzávěrka výtvarné soutěže

20.00

Čenkov
Knihovna

15. 2.

So Výroční členská schůze zahrádkářů
Rodinné konstelace
Dětský maškarní karneval v Čenkově
Oldies párty v Čenkově

10.00
10.00 - 18.00
14.00
20.00

Zahrádkáři
Cvičení s K.
Čenkov
Čenkov

16. 2.

Ne

17. 2.

Po Uzávěrka Jineckého zpravodaje na březen 2020

Pionýr

2

Kult. komise

18. 2.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

19. 2.

St

9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
15.00 - 16.45
16.00

Jinečáček
Pionýr
Knihovna
Pionýr

20. 2.

Čt Herna v Jinečáčku + jóga

9.30 - 17.30

Jinečáček

21. 2.

Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže

15.00

Knihovna

22. 2.

So Kreslení pravou mozkovou hemisférou
Členská schůze rybářů v Čenkově
Výroční členská schůze chovatelů

9.00 - 18.00
14.00
17.00

SCJS
Rybáři
Chovatelé

23. 2.

Ne

24. 2.

Po

25. 2.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

26. 2.

St

9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
15.00 - 16.45
16.00

Jinečáček
Pionýr
Knihovna
Pionýr

27. 2.

Čt Herna v Jinečáčku + jóga

9.30 - 17.30

Jinečáček

28. 2.

Pá

29. 2.

So

Herna v Jinečáčku
Oddíl Trilobit
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

Herna v Jinečáčku
Oddíl Trilobit
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

BŘEZEN 2020 – více v příštím čísle
4. 3.

Daňové poradenství ve Společenském centru 13.30 - 16.00 SCJS
Šachový miniturnaj k MDŽ
16.00
SCJS

5. 3.

Schůzka klubu vojenských důchodců

15.30

SCJS

7. 3.

Seminář Probuzené srdce

9.30 - 12.30

Cvičení s K.

11. 3.

Schůzka učitelů důchodců

14.00

SCJS

13. 3.

OBECNÍ PLES v Jincích
Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny

20.00

Kult. komise
Knihovna

14. 3.

Dětský maškarní discokarneval v Jincích

14.00 - 17.00 Kult. komise

16. - 22. 3. Burza knih

SCJS

20. 3.

Knihovna

Uzávěrka přihlášek na Noc mezi knihami

27. - 28. 3. Noc mezi knihami

18.00 - 08.00 Knihovna

28. 3.

Seminář Dobrý zrak bez brýlí

9.00 - 13.00

Cvičení s K.

28. 3.

Ples správných chlapů v Čenkově

20.00

Čenkov
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Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
Andraško Jozef
80 let
Rosolová Růžena
87 let
Slavíčková Zdenka
70 let
Vojkovská Jana
80 let
Voráčková Marie
80 let
Cinertová Věnceslava 70 let

Narození
Ema Pitorová

Rozloučili jsme se
František Kadlec z Rejkovic
Vladislav Anděl

VZPOMÍNKY
Bolest v srdci každý má, když milého člověka pochová.
Snad každý si ho vážil, pochopí jen ten, kdo zažil.

Dne 11. prosince 2019 zemřel můj manžel pan Karel Hejnal.
Byl to i obětavý hasič a kamarád.
Velké díky patří všem hasičům, zvláš jineckým, kteří 11. ledna
2020 zorganizovali poslední rozloučení na hřbitově v Jincích.
Zde mu vzdali čest a za zvuku hasičských sirén urnu uložili
do rodinného hrobu.
Děkujeme všem za účast, kondolence i kytice. Velice si toho vážíme.
Za celou rodinu manželka Květa Hejnalová.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 12. února 2020 tomu budou již čtyři roky, kdy
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, strýc,
švagr, tchán a dědeček, pan Anton Rafaj z Jinec.
S úctou a láskou stále vzpomínají – manželka, dcery
s rodinami, vnučky a rodina Čechova a Eichelmannova.
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Městys Jince
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Projekt „Městys Jince – startovací byty (8BJ)“
Stavba druhého domu s osmi
byty byla zahájena v červnu
t. r. u zdravotního střediska. Dne 28. ledna 2020 proběhla kolaudace objektu.
V současné době se dům
zbavuje vlhkosti pomocí
odvlhčovačů. Čekáme na trvalé připojení domu do sítě
ČEZ.
Předpokládáme, že nové
garsonky bude bytová komise přidělovat v dubnu t. r.
na základě žádostí o byty,
které eviduje.

Postup výstavby na www.jince.cz v záložce Aktuální investiční akce.
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Projekt „Městys Jince - vestavba odborných učeben“
Budova základní školy v Jincích prochází v posledních letech řadou významných úprav. Jedna z nich se završila v prosinci minulého roku. Byla
jí rekonstrukce půdních prostor nad nejstarší částí budovy školy. Vytvořily se zde další čtyři nové učebny pro odborné předměty (fyzika, chemie, biologie a počítače), kabinety, sklady a sociální zařízení. Současně s tím byly
vybudovány v obou křídlech školy výtahy. Ve čtvrtek 9. ledna proběhla
kolaudace stavby.
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Nyní se připravuje projekt na vybavení těchto nových tříd. Počítá se
s dotačními prostředky z IROP
ve výši téměř 5,8 mil. korun.
Zatím nic nebrání tomu, aby nové
učebny začaly sloužit žákům od září
2020.
Kromě toho stále probíhá rekonstrukce protější budovy Moserových lázní, kde budou družiny,
učebny pro Základní uměleckou
školu Jakuba Jany Ryby prostory
pro kroužky a knihovnu.
Věřme, že všechny tyto změny přispějí nejen ke zlepšení prostředí,
ale hlavně k vytvoření lepších podmínek pro výuku jinecké mládeže.
text a foto Miroslav Maršálek

Postup výstavby na www.jince.cz v záložce Aktuální investiční akce.
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Nove_odborne_ucebny_
dokonceny._-_ZS_Jince_2020/
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Projekt „Oprava a modernizace stávajícího
sportovního areálu – Sokolská zahrada Jince“
První etapa rekonstrukce Sokolské zahrady zahrnovala výstavbu hřiště na basket
a tenis s umělým osvětlením. V listopadu dostalo hřiště nový povrch, mantinely a sítě.
Je postaveno sociální
zařízení. V prosinci se
budovalo nové schodiště a další terénní úpravy. V současné době pokračujeme v rekonstrukci prostor, jejíž financování nebylo součástí dotace. Letos
žádá městys Jince o tři
dotace na dokončení
rekonstrukce Sokolské
zahrady v celkové výši
cca 13 mil. Kč. V lednu
se připravuje instalace
3 prvků dětského hřiště před budovu sauny.
Ačkoliv práce nejsou
zdaleka hotové, dochází už k ničení nové fasády i vnitřního vybavení restaurace.

Rada městyse Jince hledá nájemce sauny, který by byl zároveň
správcem celého areálu Sokolské zahrady. Vážní zájemci, hlaste se
na tel. 724 180 538.
Postup rekonstrukce na www.jince.cz v záložce Aktuální investiční akce.
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Projekt „Centrum pro opětovné využití výrobků
(re-use centrum)“
V areálu sběrného dvora a kompostárny vyrostly dvě haly, které
budou sloužit
jako sklad výrobků pro opětovné
využití, tzv. reuse
centrum.
Znamená to, že
sem budou moci
lidé
přinést
funkční věci, které nepotřebují
a někdo jiný si je
zase
odnese
domů. Vše mimo režim odpadů, takže nic nekončí na skládkách a věci
kolují v cyklu po co nejdelší dobu.
Centrum pro opětovné využití je cestou, jak zamezit znehodnocení ještě
použitelného odpadu. Některé předměty skrývají velký potenciál a až jedna
třetina věcí, které končí na sběrných dvorech odpadů, je stále využitelná.

Postup výstavby na www.jince.cz v záložce Aktuální investiční akce.
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Poslední setkání s velitelem jinecké posádky
Rada městyse Jince se na svém posledním zasedání na sklonku loňského
roku rozloučila s plk. Ing. Ivanem Mrázem, Ph.D., který s koncem roku
skončil ve funkci
velitele 13. dělostřeleckého pluku. Starosta městyse Jince
Josef Hála mu jménem všech radních
i občanů poděkoval
za spolupráci a vstřícnost, s jakou armáda
přistupovala
k řešení společných
úkolů.
Jak pan velitel řekl,
v Jincích působil
rád, spolupracovníci
se stali jeho přáteli
a určitě na obec
v srdci Brd nezapomene.
Plk. Mráze na postu
velitele 13. dělostřeleckého pluku vystřídal k 1. 1. 2020 plk.
gšt. Ing. Milan
Kalina. Jeho zástupcem se stal plk.
Ing. Marcel Křenek, který nastoupil místo odcházejícího plk. gšt. Ing.
Jana Cífky.

S panem velitelem Ivanem Mrázem se loučí starosta městys Josef Hála a místostarosta Ján Vavrek.
foto Miroslav Maršálek
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Informace z matriky
Kolik nás bylo?
K 31.
žen, z
2 005
106
43
2

12. 2019 zde žilo celkem 2 156 občanů - 1 098 mužů a 1 058
toho:
osob v Jincích
osob v Rejkovicích
osob na Běříně
osoby ve Velcí

K 1. 1. 2020 žije v Jincích 100 cizinců.
Nejstarší žena se narodila v roce 1925 a nejstarší muž v roce 1923.
Během roku 2019 došlo k tomuto pohybu osob:
- k trvalému pobytu se přihlásilo 62 osob
- přehlásilo se 24 osob
- odhlásilo se 102 osob
- zemřelo 26 osob
- narodilo se 24 dětí
V roce 2019 bylo uzavřeno 16 sňatků:
- 14 sňatků v Jincích (9 v obřadní síni ÚM Jince, 2 na zahradě hotelu
Ermi, 2 v lese, 1 na Plešivci)
- 1 v Čenkově v obřadní síni
- 1 v Křešíně v hospodě U Trojanů

Informace z účtárny
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů starších 3 měsíců se hradí nejpozději do 31. 3.
každého roku, a to
• v hotovosti v účtárně Úřadu městyse Jince
• převodem na účet městyse Jince
číslo účtu 521705399/0800, variabilní symbol je číslo domu
+ 171341 (např. bydlí-li majitel v č. p. 100, variabilní symbol je
100171341). Do poznámky napište jméno držitele psa.
Sazby poplatku ze psa činí ROČNĚ:
1) Ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
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a)za prvního psa
60,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
90,- Kč
2) Ze psa chovaného v obci Jince v rodinném domě
a) za prvního psa
200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
300,- Kč
3) Ze psa chovaného v rodinném domě v částech obce Rejkovice a Běřín
a) za prvního psa
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč
4) Ze psa chovaného v ostatních obytných domech
a) za prvního psa
500,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
1 000,- Kč
Poplatník je povinen oznámit chov psa do 30 dnů od počátku jeho držení
na ÚM Jince - zde vyplní přihlášku a po zaplacení poplatku dostane evidenční známku pro psa. Stanoví tak Obecně závazná vyhláška obce Jince
č. 2/2010 o místních poplatcích.
Práva a povinnosti majitelů jsou zakotveny ve vyhlášce Obce Jince
ze dne 20. června 1991 „O chovu domácích zvířat a drobného
hospodářského zvířectva“. Její celé znění najdete na www.jince.cz
v sekci Závazné vyhlášky.

Městys Jince

12

13

Služby městyse Jince

únor 2020

SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
jsou zřízeny pro fyzické osoby – občany s trvalým bydlištěm v Jincích,
Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.

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.
Uložení odpadů je zdarma.

Z technických a organizačních důvodů lze v průběhu jednoho dne ve sběrném dvoře
umístit maximálně 350 kg objemného odpadu a maximálně 350 kg stavební suti
na jednu domácnost. V případě většího množství objemného odpadu
nebo stavební suti lze domluvit přistavení a vývoz kontejnerů za úplatu.
Objemný odpad (skříně, stoly, sedačky, postele atd.) bude ve sběrném dvoře uložen
pouze v rozloženém stavu, a to z důvodu úspory místa v kontejnerech.

Sběr kuchyňských olejů
Městys Jince zajišuje možnost odevzdat kuchyňské oleje prostřednictvím firmy ČERNOHLÁVEK
GROUP s.r.o.
Kuchyňské oleje ukládejte do černých řádně označených popelnic (viz foto).
Do těchto nádob patří přepálený olej a tuk
v pevně uzavřených a neporušených PET
lahvích.
Naopak sem nepatří směsný (komunální) odpad, sádlo, lůj, motorový olej,
plast, sklo, papír, nápojové kartony, baterie, elektromateriál, textil a obuv,
biologický odpad nebo zdravotní materiál.
Sběrné nádoby jsou umístěny v jednotlivých prostorech určených pro sběr
tříděného odpadu v rámci obce, a to:
• Rejkovice - železniční stanice
• Běřín
• Jince, ulice Jana Žižky u garáží
• Jince, ulice Zborovská (u č. p. 344 a 345)
• Jince, ulice Pod Váhou u sběrného dvora
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Proč se zvyšuje cena vodného a stočného?
Za tisíc litrů vody zaplatí občané v Jincích od ledna do dubna 109,83 korun včetně DPH. Oproti roku 2019 dochází k nárůstu ceny vody pitné a
vody odpadní celkem o 5,17 Kč, tj. o 4,94 % včetně DPH.
Pokud od 1. května 2020 klesne DPH z 15 na 10 procent, tak se vodné
a stočné sníží na 105,05 korun za kubík vody. Oproti roku 2019 by pak
došlo k nárůstu ceny pouze celkem o 0,39 Kč, tj. 0,37 % včetně DPH.
Mnoho lidí si pod pojmem cena vody představuje jedno číslo, ale jedná se
vlastně o dvě služby. Je potřeba přivést vodu z vodního zdroje do úpravny
vody, pak z ní vyrobit pitnou vodu, tu rozvést do stovek objektů, z nich
pak odvést odpadní vodu, tu vyčistit a vypustit do přírodního toku. Jedná
se o velmi náročný a nákladný proces. Cena za vodné a stočné není cena
pouze za tekutinu, která přitéká a odtéká, ale také za jistotu a kvalitu
dodávky, čištění a zajištění zdroje. Každý z nás je zvyklý a bere jako samozřejmost, že otočí kohoutkem a voda teče, spláchne a odteče. Jenomže
je potřeba tu vodu odněkud vzít, upravit ji, dopravit odběratelům, a pak
i do čistírny a tam ji vyčistit.
Jedním z důvodů, proč se cena vodného a stočného zvyšuje, je nárůst
vstupních nákladů, zejména energií, narůst mezd, které jsou navyšovány
nařízením vlády, modernizace odečtových zařízení, čištění vodovodních
a kanalizačních objektů, a především obnova velmi zastaralého infrastrukturního majetku.
Fixní náklady spojené s údržbou a provozem zařízení rostou, vyfakturovaná spotřeba ale naopak klesá, což je také paradoxně důvodem pro zvyšování ceny vody. Lidé vzhledem k drahé ceně vody na její spotřebě šetří, což je
na jednu stranu vzhledem k vyskytujícímu se suchu v posledních letech
pochopitelné a v období extrémního sucha i žádané, ale naší povinností
jako provozovatele je vždy zajistit potřebnou kvalitu dodávané pitné vody
a odpovídající vyčištění vody odpadní, což nás stojí nemalé finanční prostředky. Za elektřinu, za pracovníky obsluhy, za prostředky na úpravu
vody, za poplatky za odběr podzemní a povrchové vody, za odběry vzorků
vody pitné i odpadní a jejich laboratorní rozbory, za čištění prameniš, ale
i kanalizačních stok, za údržbu úpravny vody, třech vodojemů, dvou obecních studen a čistírny odpadních vod zaplatit musíme, a to bez ohledu na
to, kolik peněz nakonec za dodanou pitnou a vyčištěnou odpadní vodu od
občanů a ostatních odběratelů vyfakturujeme.
Zvýšení cen vody pitné i odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním
dotací z Evropských fondů a z Operačního programu Životní prostředí

15

v uplynulých letech. Městysi Jince byla v letech 2010–2011 poskytnuta dotace na rekonstrukci čistírny odpadních vod a vybudování vodovodu
a kanalizace v ulicích Křešínská, Na Struskách a Plešivecká. Celková investice akce byla 43.489.673 Kč a výše dotace činila 27.035.526 Kč. Bez poskytnuté dotace by se rekonstrukce čistírny jen těžko zvládla zrealizovat
a v dnešní době bychom se potýkali s problémem, že stará čistírna by neplnila stanovené limity pro čištění odpadních vod, které se od roku 2010
zpřísnily, což by pro městys znamenalo platit sankce a pokuty. Nakonec by
se čistírna stejně musela rekonstruovat. Peníze na její obnovu by byly použity z vodného a stočného, což by znamenalo dost skokové navýšení ceny.
Rekonstrukcí čistírny odpadních vod došlo k její obnově a prodloužení její
živostnosti. Zároveň byla postavena část nového vodovodu a kanalizace.
Nebude tedy potřeba do tohoto majetku několik let investovat, pouze provádět standardní údržbu, aby vše plnilo svůj účel. Podmínkou poskytnuté
dotace na rekonstrukci čistírny a na výstavbu vodovodu a kanalizace je
ale zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny. Jsme
tedy povinni tvořit cenu postupným zvyšováním tak, aby se část z vodného a stočného odkládala do fondu obnovy vodohospodářského majetku,
kde budou v průběhu let naspořeny peníze v takové výši, aby v horizontu

Čistírna odpadních vod v Jincích.
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30 let mohla být čistírna i postavená část vodovodu a kanalizace zcela obnovena. Jedná se o podmínku udržitelnosti projektu, která je předmětem
kontroly a při jejím neplnění může dojít k uložení sankce i ve formě vrácení celé dotace.
Značná část veřejného vodovodu a kanalizace, stejně jako ostatní vodárenský majetek městyse je, bohužel, zastaralý, proto je potřeba investovat
do jeho obnovy a ne čekat, až někde něco praskne a řešit pouze havárie.
Je potřeba investovat do modernizace a rozvoje infrastruktury.
Dovolím si uvést konkrétní případ. Úpravna vody
ve Velcí, která zásobuje
většinu Jinec a také jineckou posádku, je již v havarijním stavu a potřebuje velmi nutně rekonstrukci. Je opravdu obtížné v současných podmínkách zajistit potřebnou
kvalitu dodávané pitné
vody, proto městys připravuje investiční akci na její rekonstrukci, a to současně s vybudováním vodovodu a kanalizace v Rejkovicích, ulici Pod Plešivcem a části
Běřína, která by měla být zahájena
v letošním roce. Protože se jedná
o velmi nákladnou akci, požádal
městys o poskytnutí dotace i na tuto
Úpravna vody ve Velcí.
investici.
Celkové náklady na kompletní stavbu dle předpokládaného rozpočtu jsou
téměř 118 mil. Kč a městys má možnost získat dotaci téměř 57 mil. Kč.
Zbylou část investice, která činí bezmála 61 mil. Kč, bude muset zaplatit
městys z vlastního rozpočtu, popřípadě najít jiné možnosti financování.
Rekonstrukce úpravny vody je opravdu velmi, velmi nutná. Pokud nebude
provedena, městys se bude muset potýkat s velkým problémem, jak jinak
zajistit, aby byla odběratelům dodávána pitná voda v potřebné kvalitě, kterou určuje příslušná legislativa a jsme povinni ji dodržovat. Ze strany
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje jsou prováděny pravidelné
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kontroly na plnění povinností souvisejících s dodávkou pitné vody a její
kvality. Úpravna vody v současném stavu už dlouho nevydrží a pokud
dojde k tomu, že nebude schopna plnit svou funkci, tak nebude možné
zajistit dodávky pitné vody v potřebné kvalitě. Dovážet dlouhodobě vodu
z jiných zdrojů cisternami je technicky i finančně nezvládnutelné, to je
možné realizovat pouze při haváriích, které bývají krátkodobé a týkají se
vždy jen části obce. Pokud tedy městys nevyužije možnosti dotace, bude
muset ne v budoucnu, ale již ve velmi krátké době provést rekonstrukci
úpravny vody sám, kompletně za vlastní peníze, což se razantně projeví
nejen v ceně vody, ale i v omezení veškerých investic, které městys plánuje, například stavbu bytů, hřiš, opravy komunikací apod.
Samozřejmě všichni chceme, aby cena vodného a stočného byla co nejnižší. Nemůžeme však přitom ignorovat potřebu udržovat vodovodní a kanalizační sítě a zařízení v provozuschopné kvalitě, a přitom získávat i investiční zdroje pro další rozvoj vodárenské infrastruktury. Cena vodného
a stočného musí být nastavena tak, aby dokázala generovat dostatečné
prostředky na obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku.
Cena vodného a stočného je věcně usměrňovanou cenou, jejíž kalkulace se
řídí platnými předpisy, především cenovým věstníkem Ministerstva financí
ČR. V minulém roce proběhla ze strany specializovaného finančního úřadu v Praze kontrola příspěvkové organizace Služby městyse Jince. Předmětem kontroly bylo právě dodržování zákona o cenách při stanovování
ceny vodného a stočného. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení,
cena vodného a stočného je kalkulována v souladu se zákonem o cenách.
Bohužel, nic nevydrží věčně. Podceníme-li obnovu vodárenského majetku,
jednou přijde doba, kdy bude potřeba vodovod i kanalizaci obnovit, nahradit staré za nové tak, aby vůbec bylo možné plnit jejich účel, tj. dodávat
kvalitní pitnou vodu a řádně čistit vodu odpadní. Peníze na obnovu ale pak
nebude možné získat jinak, než razantním navýšením ceny vodného a stočného.
Bc. Miroslava Tichá

Na webových stránkách www.jince.cz (sekce Služby městyse Jince)
byl zveřejněn nový CENÍK SLUŽEB příspěvkové organizace
Služby městyse Jince na pronájem techniky a materiálu,
platný od 1. 2. 2020.

18

Termíny svozů SKO v r. 2020 - svozový den ČTVRTEK
6.

6. 2.

1x7

7.

Únor 2020

13. 2.

1x7

8.

20. 2.

1x7

27. 2.

1x7

5. 3.

1x7

11.

12. 3.

1x7

12.

19. 3.

1x7

26. 3.

1x7

2. 4.

1x7

15.

9. 4.

1x7

16.

16. 4.

1x7

17.

23. 4.

1x7

9.
10.

Březen 2020

13.
14.

Duben 2020

18.

30. 4.

1x7

7. 5.

1x7

20.

14. 5.

1x7

21.

21. 5.

1x7

19.

Květen 2020

22.

28. 5.

1x7

4. 6.

1x7

24.

11. 6.

1x7

25.

18. 6.

1x7

26.

25. 6.

1x7

23.

27.

Červen 2020

2. 7.

1x7

28.

Červenec 2020

9.7.

1x7

29.

16. 7.

1x7

30.

23. 7.

1x7

KOMBI
1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

Vodní a bytové hospodářství
Bc. Miroslava Tichá | tel. 773 830 705
Technické služby a sběrný dvůr s kompostárnou
Ing. Aleš Hlaváček | tel. 773 830 703

Služby městyse Jince a sběrný dvůr
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Informace z redakce

únor 2020

Informace z ordinace praktického lékaře
Prosíme o respektování těchto pravidel:
1. poslední pacient bude přijat 30 minut před koncem ordinačních hodin, a to bez výjimky;
2. zaměstnanecké prohlídky provádíme po předchozí domluvě (pacienti se musí objednat), a to
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 7.00 hodin.
Je nutné mít s sebou výpis ze zdravotní dokumentace ne starší
90 dnů (pokud u nás nejste registrovaní), 1x žádost o provedení
zdravotní způsobilosti a 3x originál posudku zdravotní způsobilosti;
3. recept na léky na počkání nevydáváme, v nutných případech zasíláme SMS;
4. na vypracování lékařského posudku pro OSSZ (invalidní důchod
a při žádosti o příspěvek na péči) a na předoperační vyšetření se pacienti mohou objednat. Možnost objednání též na prohlídku zdravotní způsobilosti k získání řidičského průkazu;
5. žádost o výpis ze zdravotní dokumentace si zajistěte včas, lhůtu
k vypracování máme 10 pracovních dní;
6. odběry krve se provádí v pondělí a ve čtvrtek od 7.00 do 8.30 hodin,
změny v době dovolené jsou včas oznámeny;
7. žádáme majitele průkazů o pracovní neschopnosti, aby dodržovali
hodiny určené pro kontroly. Rozpis hodin je vyvěšen v čekárně lékaře i v ordinaci;
8. informace o zdravotním stavu po telefonu dáváme pouze na základě
hesla, které si každý sám osobně domluví předem v ordinaci. Nepodáváme informace o zdravotním stavu rodinných příslušníků, pokud
k tomu sami nedají písemný souhlas;
9. úterní ordinace od 14.30 hodin je určena pouze zaměstnaným.
Iva Jelínková
zdravotní sestra
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Tříkrálový průvod dorazil
z Čenkova i do Jinec
V sobotu 4. ledna zažili někteří obyvatelé Jinec krásné překvapení. Navštívili je Tři králové se svou družinou, kteří si prodloužili trasu svého
putování z Čenkova. U domů zazpívali a zahráli, popřáli šastný nový
rok a nad vchodové dveře napsali
křídou K † M † B †, což neznamená
počáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, ale sdělení
„Bůh žehnej tomuto domu“.
Děkujeme Jirkovi Firýtovi, králům a andělům za hezký zážitek.

Družina
Tří králů
se zastavila např.
v ulici
Pod
Královkou.
Ung.

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
platné od 15. 12. 2019, si můžete vyzvednout v tištěné podobě v knihovně
ve Společenském centru JS.

Autobus: linka 531 Hořovice – Příbram
Vlak: (Praha –) Beroun – Protivín (– České Budějovice)
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Městys Jince
Jinecký zpravodaj
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Brdské lesy

Na facebooku
spravujeme tyto stránky:

YouTube:
Kultura Jince
(hu Barbora
v Jincích, Proměny
Jinec – I., záznamy
vystoupení
z kulturních akcí
a další)

Informace z regionu nabízejí čtenářům
Podbrdské noviny.

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

II. část

Zaměstnání obyvatel Jinecka
Pro představu o velikosti Jinec, Běřína a Rejkovic a počtu jejich obyvatel
uvádíme data z roku 1900:
Jince
887 obyvatel
113 domů
Rejkovice
257 obyvatel
36 domů
Běřín
194 obyvatel
29 domů
Celkem
1338 obyvatel
178 domů
Zajímavé jsou také údaje o zaměstnání jineckých občanů. Rozhodující většina obyvatelstva českých zemí nalézala obživu především v zemědělství.
V Jincích, Rejkovicích a Běříně byla situace do značné míry jiná, nebo významná část dospělých obyvatel nalézala obživu jinde. Na konci 19. století
bylo v Jincích 8 rolníků, které téměř výlučně živila půda a přivydělávali si
příležitostně např. povoznictvím. Přibližně stejný počet byl domkářů.
Ty ovšem jejich políčka a jedna – dvě kravky ve chlévě zdaleka neuživily.
Tito tvořili vrstvu tzv. kovorolníků. Byli zaměstnáni větší část roku
(kromě sklizně) především v čenkovské továrně na železářské výrobky, ale
i v hořovických dílnách či továrnách, několik z nich až v komárovských
železárnách. Navíc zde byly pro výlučně námezdně pracující další příležitosti k výdělku:
v nájemním statku patřícímu
k hořovickému
dominiu, v pivovaru, v tříslovně, v knížecí pile
(v prostorách bývalé vysoké pece
Barbora), jako
dělníci či zřízenci na železnici
Zemědělci si přivydělávali např. povoznictvím.
a jinde.
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Původní obchod pana Mráze v Jincích – dnešní dům u Šebků, rok 1900.
V této době zde stávala tzv. tříslovna, kde se drtila smrková kůra na zrno,
které se prodávalo koželužnám. Jelikož drcení vydávalo velký hluk, nazval
lid tuto výrobnu třísla „rumplovnou“.

V této době ještě pracovala v Jincích minimálně desítka cvočkařských
„veřtatů“, kde kromě majitele dílny a jeho rodinných příslušníků pracovali nezřídka i „cizí“ dělníci. Několik lidí zaměstnávali i majitelé tří mlýnů.
Různými řemesly se v této době v Jincích živilo kolem padesáti dospělých
osob. Nebylo řemesla, jež by zde nebylo zastoupeno. Tehdy tu byli dva
kováři a jeden výrobce řetězů, tři zámečníci a jedna strojní dílna na hospodářské stroje, tři truhláři,
kolář, bednář, mistr zednický
(stavitel), čtyři zedníci a k nim
příslušný počet nádeníků – přidavačů, sedlář, koželuh, knihař,
dva obuvníci, tři krejčí, tři řezníci, dva pekaři atd. I když tito
řemeslníci pracovali většinou
sami nebo s příslušníky své rodiny, nezřídka si najímali i další
pracovníky.
Kromě toho zde byla řada živnostníků – např. sedm obchod- Obuvnictví Františka Černého v č. p. 84,
níků (dva z nich dokonce prodá- rok 1925.
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vali školní knihy a učební pomůcky) a šest hostinských živností. Nelze
zapomenout na ty, kteří
nacházeli obživu jako
lesní dělníci. V panských
lesích jich bylo v roce
1901 zaměstnáno celkem
171, z čehož můžeme počítat pro Jince, Běřín a
Rejkovice nejméně 25-35
osob. Sečteme-li všechna
nezemědělská zaměstná- Řeznictví bývalo v č. p. 39 v dolních Jincích.
ní, můžeme konstatovat, že v nich nacházelo obživu cca 230 osob. Takže nejméně dvě třetiny
dospělých osob v Jincích, Rejkovicích a Běříně pracovaly mimo zemědělskou výrobu.
Jako každá obec v království Českém se po roce 1848 i Jince postupně
zbavovaly vrchnostenské kurately a začaly rozhodovat o svých záležitostech samy. Od počátku 60. let 19. století byla tato skutečnost i kodifikována říšským zákonem rakouské monarchie z 5. března 1862. Ve 116 paragrafech se přesně stanovila jednak práva a povinnosti občanů a zejména
práva a povinnosti vedení obce, kterým bylo volené obecní zastupitelstvo
v čele se starostou a v našem případě třemi radními, a dále „Řádem volebním v obcích království Českého“. Volební právo do obecního zastupitelstva nebylo tehdy zdaleka všeobecné, rovné atd. Voliti mohly jen osoby
mužského pohlaví (být voleny pak ty, které dosáhly 24 let) a platily řádně
daně, nebyly ve výkonu trestu či vyšetřovány. Podle výše daní pak byli
voliči rozděleni do tří voličských sborů. Každý voličský sbor volil – např.
v Jincích – čtyři členy obecního zastupitelstva a dva náhradníky, bez ohledu na počet voličů v tom kterém voličském sboru. Zvolení členové obecního zastupitelstva pak volili ze svého středu starostu a v našem případě tři
radní, kteří vlastně tvoři v dnešní terminologii obecní radu. Obecní zastupitelstvo bylo voleno na tři roky, jeho zasedání byla veřejná. V námi zkoumaném období byl dne 22. 10. 1889 zvolen starostou Václav Procházka
(mistr zednický), 1. radním František Špalek, 2. radním Rudolf Pokorný
a 3. radním Emanuel Míka, který byl také zvolen policejním komisařem.
Zdroj: Sborník Podbrdsko č. V/1998, článek Jince před sto lety, autor Jan Beránek.
Foto z knihy Jinecko pro pamětníky.

Pokračování příště.

Ung.
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Společenské centrum Josefa Slavíka

únor 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 12. února 2020. Další schůzka se uskuteční 11. března.
➢ 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 13. února
2020. Další schůzka se uskuteční 5. března.
➢ Senior klub se schází každé úterý od 14 hodin ve Společen-

ském centru Josefa Slavíka.

Daňová přiznání
za rok 2019
– konzultace v Jincích
Každoroční pravidelné konzultace pracovníků Finančního
úřadu Příbram s daňovými poplatníky ohledně vyplňování
daňového přiznání za rok 2019 se uskuteční ve Společenském
centru Josefa Slavíka dne 4. března od 13.30 do 16.00 hodin.
Tento den mohou daňoví
poplatníci platně podat vyplněná daňová přiznání k dani
z příjmů fyzických osob
za rok 2019, příp. získají
radu a pomoc při vyplnění
daňového přiznání.
Daňové přiznání zde mohou
podat občané Jinec i přilehlých obcí.
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Paní Kamila Poláková v á s z v e n a ku r z

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
sobota 22. února 2020 od 9.00 do 18.00 hodin,
Jince, Společenské centrum Josefa Slavíka
Pod mým odborným vedením
(30 let výtvarné praxe)
si nakreslíte portrét tužkou.
Kreslení se lze naučit, každý
s průměrnou koordinací ruky
a průměrným zrakem to zvládne.
Jen je zapotřebí, abyste svůj
mozek používali trochu jiným
způsobem než obvykle. Tímto
procesem projdete na kurzu
kreslení pravou mozkovou
hemisférou.
Tento nový, kreativní a celostní způsob vnímání světa lze pak přenášet do ostatních profesí a svého života. Používat pravou mozkovou hemisféru je obohacující, velmi zábavné a současně hluboké, samozřejmě se odrazí i ve vašem
životě v rozvoji kreativity.
Veškeré pomůcky jsou k dispozici. | Příspěvek 790 Kč.
Neváhejte s přihlášením, počet účastníků je omezen na osm osob.
Kontakt: Kamila Poláková, tel. 607 185 016, www.polakova-kineziologie.cz

Po d í v e j t e s e
na fotografie
z kurzů:
www.
brdskeslunce.cz
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Nezapomeňte, knihovna je otevřena i v sobotu 1. února 2020
od 9 do 12 hodin.
Úprava provozní doby ve dnech 3. – 7. 2. 2020, kdy se koná
příměstský tábor: pondělí – pátek otevřeno pouze od 16.00
do 17.00 hodin.

Statistika knihovny k 31. 12. 2019
Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2018.
Stav knihovního fondu celkem - ks

10 513

Nárůst fondu v r. 2019 o počet titulů:
z toho - nákup
- dary, dotace

602
206
396

Úbytky knižních titulů - ks

560

Návštěvy knihovny celkem - návštěv

1 728

Počet čtenářů
se snížil oproti
předchozímu
roku o 5

Počet registrovaných čtenářů knihovny: 135
z toho - čtenářů do 15 let
34
- studentů do 19 let
6
Výpůjčky celkem - kusů:
z toho - naučná dospělí
- beletrie dospělí
- naučná dětem
- krásná literatura dětem

9 922
3 210
5 684
221
807

Velmi dobrá je spolupráce s oddělením regionálních služeb KJD, kdy nám
bylo z Knihovny J. Drdy Příbram celkem zapůjčeno 200 svazků ve 4 souborech.
Taktéž meziknihovní výměnný systém je využíván, celkově bylo prostřednictvím něho z knihovny J. Drdy Příbram a Středočeské vědecké knihovny v Kladně zapůjčeno 503 titulů knih.
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Vzhledem k tomu, že knihovny patří mezi nevýdělečné organizace, jsou
do značné míry závislé na laskavosti čtenářů a dalších příznivců. Musím
konstatovat, že jich v roce 2019 byla opět celá řada. I díky nim se podařilo
rozšířit knihovní fond. Všem patří velký dík.
Od měsíce září 2015 funguje na nádraží v Jincích projekt Kniha do vlaku, pro něj připraveno knihovnou celkem 1970 knih. Nejvíc žádaná
je dětská literatura, populárně-naučná, detektivky, romány pro ženy, pohádky v jakémkoliv stavu, a také cestopisy. Určitě bychom se rádi dozvěděli, kam až docestovala ta která kniha, prosím, využijte uvedené kontakty a dejte nám vědět.

SUK – čteme všichni za rok 2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje
27. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“
na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem Ceny je ocenit hodnotná literární díla vydaná v roce 2019 pro děti a mládež a mimořádné počiny školních
knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň reflektuje čtenářské preference dětí.
Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:
• Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“
• Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
• Počin školních knihoven
Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 29. února 2020 včetně.
Anketní lístky možno odevzdat v knihovně v Jincích do 22. 2. 2020, odkud
budou hromadně odeslány.
Cena učitelů je udělována na základě hlasování odborné poroty učitelů
o knihách českých autorů, které vyšly v prvním vydání v kalendářním
roce, za který je ocenění udělováno.
Po t ř e b n é i n f o r m a c e n a l e z n e t e n a w e b o v ý c h s t r á n k á c h :
http://www.npmk.cz/knihovna

Mezinárodní den darování knih 2020
14. února 2020 můžete oslavit svatého Valentýna. Možná vás ale spíš
zaujme Mezinárodní den darování knih. Samozřejmě se dají oba svátky
propojit a darováním knihy své lásce sfouknete dvě věci naráz. Mezinárodní den darování knih však myslí především na děti a na budování jejich
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vztahu ke čtení. Dejte knihu dítěti ve svém okolí,
doneste knihu do čekárny či třeba věnujte knihy
na dobročinné účely. Knihu můžete darovat do dětských domovů, nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo do knihovny. Není žádné
pravidlo, kam či komu knihu dát. Darovat můžete
knihu novou i použitou.
Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem
knihu!

KNIŽNÍ NOVINKY
Vyšlo nové PODBRDSKO
V naší knihovně si můžete zapůjčit další číslo sborníku PODBRDSKO
XXVI/2019, který vydal SOA Praha – Státní okresní archiv Příbram
a Hornické muzeum Příbram.
V tomto čísle najdete mimo jiné články a studie:
Věra Smolová: Pricqueyův zvon ve Strýčkovech
Jiří Pešta: Horaž ovický hrdelní proces s Josefem Kmuchou
Jan Jiráň: Hofmeisterův skautský experiment
Hana Pátková: „Konali jsme krásnou cestu na Hluboš“ Sjezd selských
banderií v Hluboši
Josef Velfl: 17. listopad 1939 na VŠB v Příbrami
František Bártík: Richard Seibt – špion v síti StB
Karel Kašing: Vysoká škola Báňská - významná kapitola v dějinách Příbrami a důležitá součást Ostravy
Arnošt Vošahlík: Po stopách příbramské rodiny Krotkých a výroby sodové
vody a limonád
Svatomíra Fojtová, Naděžda Čížková: Vliv Prvního knihovního zákona
na knihovny Příbramska
… a mnoho dalšího zajímavého čtení.

KNIŽNÍ NOVINKY
I v lednu nám naši spoluobčané darovali knihy pro obohacení
našeho knižního fondu. Úplný seznam knih naleznete na webových
stránkách knihovny www.jince-knihovna.cz
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Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Berušky v knihovně
Berušky přišly dne 17. 12. 2019 popřát krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2020. Nechyběla ani krásná písnička. Jsou věkově
nejmladší, ale moc šikovné, klobouk dolů před paní učitelkou Lubkou
a Veronikou.

Více foto:
https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Navsteva_Berusek_MS_Jince_
dne_17._12._2019/

Výtvarná dílna 18. 12. 2019
– téma Zdobíme cukroví
Zdobení perníčků připravených paní knihovnicí se stalo již tradicí, ale poslepovat
a nazdobit i ostatní druhy vánočního cukroví už nebylo pro malé tvořílky tak jednoduché. Asi je maminky doma moc k pečení
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nepustí, škoda. Až však uvidí na přiložené fotodokumentaci, jak se jim
to povedlo, určitě to příští rok bude jiné. Ve zbylém čase jsme si jako
každoročně vyrobili novoroční pozdrav pro své nejmilejší.
https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Zdobime_cukrovi/

Výtvarná dílna 8. 1. 2020 – téma Sněhulák
Sněhulák je „postavička“, kterou si vytváříme při zimních radovánkách ze sněhu. Bohužel, v současné době
je počasí takové jaké
je, tedy spíše jarní,
deštivé, po sněhu ani
vidu ani slechu. Možná i právě proto jsme
si sněhuláka úplně jiného, ale určitě podařeného, vyrobili.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Snehulak_2020/

Výtvarná dílna 15. 1. 2020 – téma Papírová hvězda
Vystřihnout dle připravené šablonky 3D papírovou hvězdu nebyl
pro malé tvořílky vůbec žádný
problém, takže zbyl i nějaký ten
čas na papírové vločky různých
tvarů a vzorů a krátké povídání
právě o sněhových vločkách,
které nám zatím „Perinbaba“ nenadělila.
Foto:
https://knihovna-jince.
rajce.idnes.cz/Papirova_hvezda/
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Návštěva ŠD 1. oddělení ZŠ Jince – na téma Zima,
počasí, hvězdná obloha
Stejně jako v loňském roce
pokračujeme v návštěvách
školní družiny, tentokráte
1. oddělení za doprovodu
paní učitelky Aleny Dujčákové a Petry Andělové. V rámci
bibliograficko-informační
lekce jsme si povídali o tom,
jak si s námi příroda v současné době pohrává. Dle kalendáře máme měsíc leden,
tedy jeden ze zimních měsíců,
ale po sněhu, který k zimě
rozhodně patří, není „ani
vidu, ani slechu“. Na to, proč tomu tak je a co to způsobuje, se zeptejte
dětí ze ŠD. A protože každou návštěvu máme spojenou s výtvarnou tematikou, ve zbytku času si děti vytvořily papírovou hvězdu a dokonce i sněhovou princeznu a prince.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Navsteva_SD_dne_15._1._2020_
na_tema_Zima%2C_Pocasi%2C_Hvezdna_obloha%2C_Planety_s_vytvarnou_tematikou/

Vyhodnocení 102. výtvarné na téma SNĚHOVÁ VLOČKA
Celkem odevzdaných 38 prací, včetně 2 prací společných.
ZŠ Jince
1. třída
Anetka Chocholová
2. třída
Barborka Hipčová
3. třída
Adelína Ciochina
ZŠ Hluboš
1. třída
Zdenička Langová
2. třída
Standa Buchtele
3. třída
Denisa Jungerová
5. třída
Simona Čajanová
Zvláštní cena
4. třída
Zuzka Chocholová a Ondra Vlach – společná práce
1. třída
Eliška Jungrová
3. třída
Tonda Marek – ZŠ Hluboš
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Cena poroty
1. třída
Mája Paterová
1. třída
Daniela Condrea

Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_
vytvarne_souteze_knihovny_na_tema_Snehova_vlocka_2020/

Připomínáme:

Nová soutěž pro děti na měsíc ÚNOR
Téma:
Odevzdání:
Vyhodnocení:

KARNEVAL
do 14. února 2020
21. února 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka

Únorové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 do 16.45 hod.
12. 2. 2020
19. 2. 2020
26. 2. 2020

Srdíčko
Podvodní svět
Tužkovník pes
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11. Piškvorky s knihovnou
4. 2. 2020 od 14.00 do 16.00 hodin zasedací místnost SCJS
K p r a v i d l ů m : věkově neomezeno, čas hry je dvě hodiny, hraje každý
s každým.
Podrobné organizační pokyny na místě.

Upozornění:
Ve dnech 9. – 13. března 2020 bude knihovna UZAVŘENA
z důvodu probíhající revize knihovního fondu.

Připravujeme:
Březnové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 do 16.45 hod.
4. 3. 2020
11. 3. 2020
25. 3. 2020

Obal na knížku
Automobil snů
Květinový závěs

Nová soutěž pro děti na měsíc BŘEZEN
Téma:
Odevzdání:
Vyhodnocení:

JARNÍ KVĚTINY
do 13. března 2020
20. března 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka

Tak jako každoročně se knihovna připojuje k akci
organizované SKIP

BŘEZEN – měsíc čtenářů 2020
Burza knih
16. – 22. 3. 2020
pondělí, úterý, středa
čtvrtek
pátek

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna
„praská ve švech?“
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Přineste je kdykoliv do Společenského centra Josefa Slavíka nebo
do knihovny.
Výtěžek z prodeje (cca 5,- Kč/ks) bude použit k nákupu nových titulů
do naší knihovny.
Neprodané tituly budou využity k doplnění knihovničky na nádraží
v Jincích – projektu Kniha do vlaku.

Noc s Andersenem 20. ročník
– spaní v knihovně (jarní snění)
27. 3. - 28. 3. 2020
od 18.00 do 08.00 hodin
Sraz nocležníků bude před Společenským centrem J. Slavíka (Jince č. p. 19) v pátek 27. 3.
v 18.00 hodin, konec akce je plánován
na sobotu 28. 3. 2019 v 8.00 hodin.
Každý účastník musí
vyplnit a odevzdat přihlášku,
která bude od března
k dispozici v knihovně.
Uzávěrka přihlášek
do 20. 3. 2020.
Termín nutno dodržet, nebo děti musí
být pojištěné!!!
Akce je kapacitně omezená,
vhodná pro děti od 7 let.

Na br z k o u n á v š t ě v u n a š í k n i h o v n y s e t ě š í
Knihovna Jince

Zuzana Belanská
tel. 773 830 709
knihovna@jince.cz
www.jince.knihovna.cz
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Jinečáček z. s.
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Správy z Jinečáčku
Drahí, milí,
tak opä máme chví ku pre seba.
Príchod nového roku sme pojali ve mi zodpovedne. Očista prebehla na rôznych úrovniach. Deti sa chopili priestorovej. Dávali tomu plnú pozornos a sústredenos pre detail. Zase presvedčili o zdatnosti a samostatnosti. O čo viacej, posilnili si schopnosti pre blahodárny
život. Ke berieme v potaz, že očista vonkajšia, je paralelou tej vnútornej.
Chlapci, ženy vás budú milova! A vlastne, už aj teraz tomu tak je. ☺
V rámci tvorivej dielničky sme sa
vrhly na krmítka pre vtákov.
Príjemne strávená chví ka a tradá.....stromček plný dobrôt pred
Spoločenským centrom JS. Jablká,
semená, arašídy a pomarančové košíčky, ktoré sú znovudoplňujúce.
Čím môžem prida aj tip na prechádzku spojenú s dobrým počinom.
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Čo sa týka noviniek, je mi potešením prizva vás k novej aktivite.

ZAČÍNAME S JOGOU!
Nako ko ona dáva odpove nad premýš aním, ako
si udrža vitalitu do vysokého seniórskeho veku. Čím?
Aj tým, že v tele a psychike sú samoregulujúce mechanizmy, ktoré joga posiluje.
Od februára, každý
štvrtok od 9.30 (ako súčas vstupu do herničky:
20,- členky, 30,- verejnos).
Jedná sa o harmonizujúce
cviky určené pre ženy. Deti
ich zvládajú aj s predstihom a pripájajú sa volne.
Teším sa na Vás.

Srdečne Monika Hrňa

Jinečáček
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Pionýrská skupina Jince

únor 2020

Šachový kroužek PS Jince
Dva kapři pro Jince
V minulosti jsme často jezdili na smíchovský turnaj O Vánočního kapra.
Několik posledních let jsme vynechali a letos to zprvu nevypadalo, že by
byl ze strany dětí zájem. Ani vedoucí kroužku s tím nepočítal a měl na
většinu dne jiné povinnosti, i když rovněž v Praze. Výprava Pionýrské
skupiny Jince se nakonec dohromady dala a jelo se v sobotu 21. prosince
do sídla Městské části Prahy 5 na Smíchově. Vedení jinecké skupiny
se ujali (z více ochotných dospělých) David Vošický a Ivana Mauricová,
za což jim oběma patří velké poděkování. Další zájemci z řad jineckých
hráčů se již na startovní listinu nevešli. Zájem o šachové turnaje se totiž
mezi jineckou mládeží zvyšuje.
Ve starší kategorii hrál Tomáš Brotánek. Získal 2 body z 5 a skončil
na 31. místě z 56 soutěžících. Z 15 dvoubodových hráčů však měl druhé
nejlepší pomocné hodnocení.
Ještě lépe jsme dopadli v mladším turnaji, do něhož se přihlásilo 55 soutěžících. Celkové druhé místo obsadil se šesti body ze sedmi možných Anto-

Ondra Vlach a oba vítězové – Jan Mauric a Tonda Mezera.
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nín Mezera. Ve své věkové kategorii dokonce zvítězil. Velmi dobře
se umístil i Jan Mauric. Získal 4 body a v závěrečném pořadí mu patří
19. příčka. I on se stal vítězem své věkové kategorie. Stejný počet bodů
získal také Ondřej Vlach na 27. místě. O jeden bod méně měl Daniel
Maršálek (36. místo). Dva body vybojoval Vojtěch Přibyl, který skončil 48. se dvěma body.
Kromě cen a diplomů obdrželi Tonda a Honzík krásné zimní šachové
čepice, samozřejmě poháry, ale i živé kapry.

Poslední šachový turnaj byl o vánočních svátcích
Turnaj se uskutečnil ve středu 25. prosince ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích. V kategorii dospělých zvítězil Bohumil Pechoč
ze Šachového klubu Kovohutě Příbram před svým oddílovým kolegou
Jurajem Kafurou. Třetí byl Jan Tichý ze Šachového oddílu Stochov. Vyhlášena byla samostatná soutěž žáků, v níž obsadil 1. místo Antonín
Mezera z Královek před Adamem Hečlem z Jiviny a Annou Šimpachovou z Jinec. Tonda byl zároveň nejlepším hráčem Pionýrské skupiny
Jince a Šachového oddílu TJ Jince.
V celkovém pořadí byli nejlepší: 1. Pechoč, 2. Kafura a 3. Mezera.
Nejlepší dívkou byla Šárka Brotánková z Komárova.

Bohumil Pechoč a nejlepší žáci s M. Maršálkem – foto Šárka Brotánková
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Z_Vanocniho_miniturnaje_2019/

Soutěžilo se i na Nový rok
Také 1. ledna byla klubovna Společenského centra Josefa Slavíka plná.
Novoroční miniturnaj opět hojně navštívili i dospělí. Nejlépe z nich
se umístili 1. Vojtěch Kovářík z Višňové, reprezentující ŠK PříbramBaník a 2. Miroslav Maršálek, který zastupoval Šachový kroužek Pio-
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nýrské skupiny a Šachový oddíl TJ Jince. Oba s plným počtem bodů. Třetí
byl Václav Ungr z Jiviny. Tito tři byli nejlepšími i v celkovém pořadí.
Hned za nimi skončil nejlepší žák Vojtěch Přibyl (Pionýr a TJ Jince),
následován 2. Eliškou Kováříkovou z Višňové a 3. Tomášem Brotánkem z Komárova.
Nejmladšími hráči byli z chlapců Vojtěch Došek a z dívek Anna Šimpachová, všichni tři Pionýr a TJ Jince.

Medailisty vyfotografovala Marie Maršálková.
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Novorocni_miniturnaj_Jince_2020/

Další připravované akce i pro děti a mládež:
5. února: Pionýrský miniturnaj, od 16 hodin ve Společenském centru, pro
všechny zájemce bez rozdílu věku i výkonnosti
29. února: Otevřený přebor města Hostomice; doporučujeme všem hráčům
* 2003 a mladším, turnaj ZK KP
29. února: uzávěrka fotografické soutěže Clona (loni putovala do Jinec
cena za 2. místo)
4. března: Miniturnaj k MDŽ, od 16 hodin ve Společenském centru, pro
všechny zájemce bez rozdílu věku i výkonnosti
7. března: Příbram, Dům dětí a mládeže - Příbramská královna
21. března: KP do 8 let, Čelákovice
Sledujte aktuality na webu
Pionýrské skupiny Jince.
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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Ze života školy

únor 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
Po vánočních prázdninách jsme se zase všichni sešli ve školce. Sotva jsme vešli do dveří, hned jsme kamarádům a paní
učitelkám vyprávěli, co nám Ježíšek přinesl za dárky pod
stromeček.
A když jsme se všichni rozkoukali, začali jsme se zase učit novým dovednostem. Začátkem měsíce jsme si hráli na Tři krále, vyráběli jsme si koruny a zpívali známou písničku „My Tři králové…“. Povídali jsme si o zimním počasí a oblečení a učili se nové písničky a básničky. A protože nám
počasí moc nepřálo a nenapadl nám skoro žádný sníh, tak jsme si vytvořili zimu ve třídě. Malovali jsme sněhuláky a vločky, tvořili sněhové koule
z papíru a koulovali se a chodili jsme po zvířecích stopách ve sněhu.
Při vycházkách jsme pozorovali zimní přírodu, sice bez sněhu, ale mrazík
nám občas čaroval a nechal zamrznout rybník nebo trávu a stromy. A protože jsme si s paní učitelkami povídali i o zvířátkách v zimě, že nemají
co k snědku, tak jsme jim nosili do lesa ovoce a zeleninu. Děti ze třídy
Berušek dokonce vyrobily pro ptáčky krmítka ze semínek a loje a pověsily
je na stromy a keře.

Berušky
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Broučci

Motýlci

Přijelo nás také navštívit divadlo, které nám zahrálo Zimní pohádku.
A v polovině ledna jsme se vydali za divadlem my - jeli jsme autobusem
do divadla do Příbrami na představení s názvem Staré bajky.
Děti ze třídy Motýlků si pro nás připravily jedno zimní překvapení. Pro
celou školku zahrály pohádku „O Dvanácti měsíčkách“. Pohádka se nám
moc líbila, proto jsme Motýlkům poděkovali velkým a hlasitým potleskem.

Žabičky
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Včelky

Te už jen budeme doufat, že nám měsíc únor přinese sníh, abychom si
ho mohli užít se vší parádou!
za kolektiv MŠ Sluníčko Jince
Veronika Steinová a Lubomíra Endrštová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince

www.zsjince.cz

Navýšení cen obědů v jídelnách ZŠ a MŠ Jince
Vážení rodiče, vážení strávníci,
z provozně-ekonomických důvodů (zejména nárůstu cen potravin) a v souladu s vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb. se zvyšuje cena stravného od 1. 2. 2020.
Od 1. února 2020 se zvyšují ceny stravného v jídelně ZŠ Jince
následovně:
žáci 7 - 10 let za oběd
28,- Kč
žáci 11 - 15 let za oběd
30,- Kč
žáci nad 15 let za oběd
31,- Kč
cizí strávníci
65,- Kč
Žádám rodiče o navýšení inkasních záloh do 15. února 2020 pro jednoho
žáka na 700,- Kč.
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Nová jídelna
v jinecké základní
škole byla
slavnostně otevřena
22. 10. 2004,
vařit se začalo
od 1. 11.

Od 1. února 2020 se zvyšují ceny stravného v jídelně MŠ Jince
následovně:
3 – 6 let 37 Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 7,- Kč)
7 let
39 Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 7,- Kč)
Žádám rodiče o navýšení inkasních záloh do 15. února 2020 pro jednoho
žáka na 1.200,- Kč za obědy a školkovné.
Děkujeme za pochopení.
Iveta Špalková
jidelna@zsjince.cz / tel. 723 045 406

Vánoční laka
Poslední týden před Vánocemi jsme v rámci celoroční školní soutěže tříd
uspořádali 1. ročník Vánoční laky, soutěže ve skoku vysokém. Ve dvou
dnech se do atletického klání pustilo celkem 70 dětí.
Velkou odvahu a soutěživost předvedli hlavně ti nejmenší, prvňáčci, z kterých se určitě stanou v příštích letech skvělí skokané. Předvedlo se jich
celkem 19, tak doufejme, že jim sportovní chu a elán dlouho vydrží.
V tělocvičně nechyběli ani fandové, kteří se postarali o správnou atmosféru.
K vidění byly nůžky, flopy, ale i velmi osobité styly. O největší senzaci
se zasloužil deváák Matěj Hubrt, který překonal výšku 168 cm. Další
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obdivuhodný výkon předvedl žák teprve druhé třídy Dominik Schubert, který si hravě poradil s výškou 118 cm. Ve stínu nezůstal ani Jakub
Majer ze čtvrté třídy (120 cm) a Martin Růta z páté třídy (130 cm).
Z dívek si dobře vedly Marie Vejrová (3. tř. – 110 cm), Radka Lemberková (7. tř. – 125 cm) či Barbora Pechlátová (8. tř.), Viktorie
Mandáková a Sabina Hůlová, které si poradily se 130 cm.
Všem žákům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se za rok!
Mgr. Ivana Chocholová

Jarní prázdniny jsou
• na Příbramsku od 3. do 7. února 2020,
• na Berounsku od 10. do 14. února 2020.

Zdroj: www.msmt.cz
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

únor 2020

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
Učitelům jinecké pobočky ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Třemšínem na vánočním koncertu v Posádkovém domě armády v Jincích děkuje starosta
městyse RSDr.
Josef Hála. Žáci
pod jejich vedením se už te pilně připravují na
své jarní koncerty.
Foto Miroslav
Maršálek

Pavel Hrubý, vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/

ZUŠ J. J. Ryby
v Rožmitále p. Tř.
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Sbor dobrovolných hasičů Jince

únor 2020

Memoriál Josefa Zárybnického
hasičský turnaj v mariáši
Mezi vánočními svátky proběhlo poslední loňské kolo hasičského mariáše,
tentokrát se hrálo v Běštíně.
Jineckým borcům se podařilo oplatit domácím podzimní porážku v Jincích
a obsadit kompletní bednu.
Na prvním místě se
umístil Václav Zadina,
druhý byl Emil Fabini
a třetí příčku získal
Jiří Twrdy,
všichni z Jinec.
Další kolo se plánuje
březnu v Ohrazenici.

Výroční valná hromada hasičů
V sobotu 18. ledna se v Hasičském domě konala výroční valná hromada
jineckých hasičů.
Po úvodu a schválení programu schůze byla shrnuta činnost sboru v uplynulém roce 2019.
A práce bylo vykonáno opravdu hodně.
Členové sboru provedli dvakrát sběr železného šrotu v rámci celostátní
akce „Ukli me Česko“. Pomáhali při čištění koupaliště. Pořádali nebo
vypomáhali na řadě kulturních akcí, např. pálení čarodějnic, tentokrát
i s kulturním programem, účastnili se slavností v Hostomicích a v Jincích,
vypomáhali při „Martinských světýlkách“, zahájení adventu atd.
Kromě kultury hasiči rovněž sportují. Soutěží v požárním sportu bylo také
hodně. Od okrskové soutěže v Čenkově, kde soutěžili i dospělí, to byly
závody především našich malých hasičů - Čenkovský cvoček, Děti dětem,
Ohrazenický pstruh a další. Mimo to absolvovaly děti i dvakrát dvoudenní
akci „Víkend bez maminky“. Dětské družstvo nám dělá opravdu radost.
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Hospodářka Mirka Tichá seznámila přítomné s hospodařením sboru a stavem pokladny, která je plusová.
Velitel jednotky Vladimír Valta podal zprávu o činnosti zásahové jednotky,
o školeních členů a o výjezdech. „Ostrých“ výjezdů bylo celkem 19
a k tomu ještě technické zásahy v obci a okolí. Poukázal na nutnost získání nových mladých členů do jednotky.
Poté byl odsouhlasen plán práce sboru na tento rok.
Protože letošek je u hasičů rokem volebním, proběhly na valné hromadě
volby členů výboru na dalších 5 let.
Starostou byl zvolen Jan Haken, náměstkem starosty Michal Hlaváček, velitelem sboru Vladimír Valta, hospodářkou Mirka Tichá, jednatelem Patrik Gocala a vedoucím mládeže David Kunz.
Závěrem proběhla diskuze, kde mimo jiné starosta městyse Josef Hála
poděkoval hasičům za jejich práci a ocenil velmi dobrou spolupráci sboru
a obce.
Po diskuzi byla schůze ukončena a podáno malé hasičské občerstvení.

Foto Věra Wágnerová

Připravujeme

za SDH

Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Kulturní komise

únor 2020

Zveme na taneční parket
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Český rybářský svaz, MO Jince

únor 2020

Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1) Schůze výboru se koná dne 4. 2. 2020 od 17.00 hod.
na domečku ČOV.
2) Výdej členských známek (pravidelný peněžitý příspěvek) na rok 2020
je možné uhradit dne 4. 2. 2020 od 17.00 hodin na výborové schůzi
u p. Zdeňka Beránka.
3) Termín a čas výdeje povolenek k lovu na rok 2020 je nutné domluvit
u p. Reného Kenardžieva (mobil: 606 149 443. email: renekenardziev@seznam.cz). Úhradu neodpracovaných brigádnických hodin (pracovní roční příspěvek) na rok 2020 je možné uhradit u p. Reného Kenardžieva.
4) Dne 22. 2. 2020 od 14.00 hod. proběhne členská schůze ČRS., z.s.,
MO Jince v hospodě „Za Vodou“ v Čenkově. Po skončení schůze se všem
zúčastněným bude podávat guláš s chlebem (jedno občerstvení zdarma).
Všichni zúčastnění obdrží jeden odznak se znakem naší organizace. Členské známky (pravidelný peněžitý příspěvek) na rok 2020 a povolenky k lovu (s úhradou neodpracovaných brigádnických
hodin /pracovní roční příspěvek) na rok 2020 budou vydávány
od 13.30 do 14.00 hodin, pokračování po členské schůzi.
5) Brigády se konají dne 7. 3., 14. 3., 21. 3., a 28. 3. 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.
6) O Fondu pro nákup ryb k 31. 12. 2019.
Fond pro nákup ryb je veden na běžném učtu číslo 520383359/0800.
Do Fondu pro nákup ryb mohou přispívat členové i nečlenové naší organizace. Ke dni 31. 12. 2019 bylo na Fondu pro nákup ryb 29 100,00 Kč.
Děkujeme tímto všem dárcům za zaslané finanční prostředky do Fondu pro
nákup ryb.
7) O prezentaci znaku naší organizace.
8) O fungování svazu.
Fotografie a články k bodu 6, 7, a 8 jsou umístěny na www.jince.cz, Organizace, Společenské zájmové a sportovní organizace, Český rybářský svaz,
MO Jince.
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Prezentace znaku
naší organizace
Od členské schůze konané
dne 9. 12. 2019 uplynul
bezmála rok. Předseda na
závěr schůze řekl, že do
členské schůze, která se
bude konat v roce 2020,
budeme mít svůj znak a
odznak. První část slibu
jsme už splnili.
Dne 27. 12. 2019 na domečku ČOV byl umístěn znak naší organizace. Prezentace se se zúčastnili členové výboru, dozorčí komise, pan starosta
RSDr. Josef Hála, p. Miroslav Maršálek a za hasiče pánové Valta Vladimír
a Hanák Pavel.
Po provedení této akce se posedělo na domečku při občerstvení. Je tradicí,
že na závěr roku se sejde výbor, dozorčí komise a pozvaní hosté na domečku ČOV, aby se rozloučili se starým rokem. Toto posezení mělo slavnostnější charakter. Náš znak budeme prezentovat v Jineckém zpravodaji,
na webových stránkách a na pracovních výkazech.
Výbor ČRS, z. s., MO Jince
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Český zahrádkářský svaz, ZO Jince

únor 2020

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ZO Českého zahrádkářského svazu Jince
se koná v sobotu 15. února 2020 od 10.00 hodin
v hotelu Kratochvíl.
Vezměte si s sebou 100 Kč na členské příspěvky.
Iva Jelínková
předsedkyně ČZS

Český svaz chovatelů, ZO Jince

únor 2020

Český svaz chovatelů z. s.,
Základní organizace Jince
zve své členy na výroční členskou schůzi ,
která se bude konat v sobotu dne 22. 2. 2020
od 17.00 hodin v klubovně chovatelského areálu
v Jincích, Křešínská ulice.
Součástí výroční členské schůze
bude úhrada členských příspěvků:
základní členský příspěvek 320 Kč,
s časopisem Chovatel 680 Kč.
Účast všech členů nutná.
výbor ZO ČSCH Jince

Jinečtí chovatelé přejí
všem příznivcům chovatelství,
sponzorům, občanům z Jinec
a okolí zdraví a osobní pohodu
v roce 2020.
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sport

únor 2020

Cvičení s Katkou
v mateřské škole Jince
Série 10 lekcí od 7. 1. do 17. 3. 2020
každé úterý

17 - 18 hodin
18 - 19 hodin
19 - 20 hodin

Zdravé cvičení - jemné
Zdravé cvičení - aktivní
Vědomá relaxace - zaměřeno na kosti
a klouby

Další série pravidelných lekcí bude začínat 24. 3. 2020

Seminář rodinných konstelací s Karlem Rešlem
sobota 15. 2. 2020 od 10.00 do 18.00 hodin ve Společenském centru
Josefa Slavíka Jince
Skvělá příležitost podívat se na problémy a těžkosti z nadhledu a širšího
úhlu pohledu a uvést je do větší rovnováhy.

Seminář Probuzené srdce
sobota 7. 3. 2020 do 9.30 do 12.30 hodin v Mateřské škole Jince
Tanečně relaxační dopoledne bez potřeby jakýchkoliv tanečních dovedností či předpokladů.

Seminář Dobrý zrak bez brýlí s Lukem Krátkým
sobota 28. 3. 2020 (29. 3. 2020) od 9.00 do 13.00 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince
- velmi úspěšný seminář, kde se naučíme, jak zacházet se svým zrakem,
aby nám dobře sloužil;
- někdo po semináři odkládá brýle, někomu se po krátkém čase cvičení
snižují dioptrie;
- získáte informace o očních vadách - jak jim předcházet, jak s nimi
zacházet;
- a mnoho dalších užitečných informací i praktických cvičení.

Bližší informace: Katka Dendysová, www.azted.cz, tel. 773 209 123
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„Jdi a udělej to!“
- říká Karel Turek
V minulém čísle Jineckého zpravodaje
jsme vám slíbili rozhovor s panem
KARLEM TURKEM z Jinec. Mimo své
truhlářské profese reprezentuje městys
Jince, ale i Středočeský kraj a Českou republiku v benchpress. V prosinci loňského
roku se stal ve svých 43 letech mistrem
světa v tomto silovém sportu pro rok 2019.
Karle, co je to vlastně benchpress?
Je to v podstatě zvedání činky vleže z lavice. Takže trochu odlišné od klasického vzpírání.
Kde a jak jsi se silovým sportem začal?
Pocházím z Mostu u Jablunkova. Když mi bylo 14 let, poprvé jsem navštívil místní posilovnu a věděl jsem, že toto je ten pravý sport, který chci
dělat. Už je to třicet let nazpět.
Podmínky a čas na nějaké velké trénování jsem ovšem moc neměl, protože
jsem musel rodičům pomáhat s hospodářstvím, do toho škola a další povinnosti. Ale jako každému klukovi v tom věku mi učaroval pohled
na rakousko-amerického sportovce, kulturistu Arnolda Schwarzeneggera.
Imponovala mi jeho postava, ta hromada svalů. Tak jsem se rozhodl jít
Arnoldovou cestou a začal se silovým sportem. A tajně jsem doufal
i v obdivné pohledy děvčat.
Cvičil jsem doma, žádná fitness centra tehdy nebyla. Moje první činky byly
domácí výroby. Většinu jednoruček mi vyrobil táta z toho, co se doma našlo. Větší možnost trénovat a získávat kondici se naskytla na vojně. Tam
se zvedání činek pro mne stalo „drogou“ v dobrém slova smyslu a životním stylem.
Jak jsi se dostal do Jinec?
V roce 1995 jsem přišel do Jinec, kde jsem sloužil jako voják z povolání.
Toto mě ale neuspokojovalo, tak jsem začal pracoval na pile v Jincích
u pana Selmbachera, protože práce se dřevem mne vždy bavila. V současné
době podnikám v oboru truhlářství.
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Kdy jsi začal se závoděním?
Zpočátku jsem vůbec nepřemýšlel o sportovní dráze. Až v roce 2007 jsem
se dočetl o okresní pohárové soutěži a víceméně z hecu jsem to vyzkoušel.
Bez jakýchkoli příprav, cíleně jsem netrénoval, chtěl jsem prostě vyzkoušet, jak na tom jsem.
Nepropadl jsi?
Naštěstí ne, na dalších soutěžích jsem se pohyboval mezi 3. až 5. místem,
a tak jsem postupně získával sebedůvěru.
Přišly vyšší soutěže?
Ano, k účasti na mistrovství mě vlastně vyprovokoval můj bratr Antonín,
který mi v listopadu 2018 zavolal, že se v Trutnově koná mistrovství republiky. Tak jsem jel a ve své kategorii obsadil 2. místo a celkově v mužích
jsem skončil čtvrtý. To mě úžasně nakoplo k dalším účastem na evropských i světových závodech. Nebýt vyhecování od bráchy, tak bych o tom
ani neuvažoval.
Kde jsi organizovaný a kdo tě financuje a vysílá na závody?
Nespadám pod žádný
klub, takže mi nikdo
závody nefinancuje.
Proto jsem rád, když
získám nějakou dotaci.
Chtěl bych tímto poděkovat městysi Jince za
poskytnutí příspěvku
Karel Turek se starostou Jinec Josefem Hálou.
za reprezentaci naší
obce.
Závodím pod hlavičkou tří federací XPC, GPC a WUAP. Letos v březnu
např. pořádá federace GPC mistrovství České republiky a zanedlouho v
XPC bych rád obhájil všechny tituly, které jsem získal v roce 2019 a navýšit svůj dosavadní rekord. Ale uvidíme ☺.
Pokud se chci účastnit nějakých závodů, procházím kvalifikací, kde musím zvednout předepsanou váhu. Musím si hlídat termíny a včas se zapsat.
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Sami si hradíme startovné, ubytování, stravu, dopravu, vlastně všechno.
S tím mi hodně pomáhá brácha Tonda, protože na „papírování“ já moc
nejsem. Závodit jezdíme spolu, ale on má navíc na starosti tu logistiku.
No a po závodech nebo během nich může následovat dopingová kontrola.
Já zastáncem dopinku nejsem.
Řekni nám něco bližšího o své kategorii, vybavení a dietách.
Závodím v kategorii do 100 kg, ale chtěl bych pokořit i kategorii do
110 kg váhy. Jsem držitelem evropského rekordu, kdy jsem zvedl 200 kg,
ale mám zálusk i na pokoření světového, který je 240 kg v mé kategorii.
Každý druh sportu namáhá jiné svaly, proto musí být trénink uzpůsobený
danému druhu sportu. A k tomu je třeba speciální vybavení, předepsané
bandáže na ruce, opasek, speciální boty i dres. Rozhodně to není levná záležitost. Dieta – to ani ne, ale velmi důležitá je pravidelnost a vyváženost
stravy. Nemusím tolik počítat kalorie jako třeba kulturisti, v tom je to
jiné. Důležité je, aby ve stravě byly zastoupeny všechny živiny, vitamíny
a minerály.
A co na rodina, máš na ni vůbec čas?
V rodině mám velkou oporu. Manželka Zuzka i synové Karel a Kubík mi
fandí a maximálně podporují. Manželka dokáže vytvořit nádhernou rodinnou atmosféru, která mi dává hodně psychických sil. Za to jí moc děkuji.

Foto z tréninku - archiv K. Turka
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Máš nějaký jiný koníček než sport a svoji práci?
Můj koníček nebo spíš relax je jízda autem. Jak říká klasik - kochat se
krajinou ☺ a poslouchat při tom vážnou hudbu. To mě fantasticky nabíjí
energií.
Jak dlouho se dá silový sport provozovat?
Vlastně tak dlouho, jak zdraví a kondice dovolí. Na závodech se potkávám
s chlapy, kterým je 60 let i víc a zvedání činek jim nedělá žádný problém.
Vše je otázkou životního stylu.
Co máš v plánu?
Spekuluji, že bych zkusil i další odvětví tohoto sportu, a to takzvaný „mrtvý tah“. To je vlastně zvednutí činky ze země k pasu. Chtěl bych dodat,
že spousta závodníků včetně mne k tomuto sportu přistupuje s úctou a pokorou. Člověk musí mít patřičnou dávku tvrdohlavosti, aby mohl svých
cílů dosáhnout. Ale bez disciplíny a tvrdého tréninku to nejde.
Byl bys rád, kdyby se našli Tví následovníci?
Určitě, kluky tento sport „bere“. A pokud by se v Jincích našly vhodné
prostory s potřebným vybavením a zázemím, rád bych své následovníky
vychovával. Jaký je o tento sport zájem, vidím např. v posilovně v Hořovicích, kam mj. jezdím trénovat.
Chtěl bys něco vzkázat těm, kdo si dávají každoroční předsevzetí, že se začnou hýbat?
Pokud chcete něco dokázat (a to platí nejen ve sportu), musíte konat!
Nic neodkládat. Zkrátka „Jdi a udělej to!“
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v dalších
závodech.
ptala se I. Ungrová

Záznam zvedání činky o váze 250 kg:
https://www.youtube.com/watch?v=l1HBva43utk
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TJ Sokol Jince

únor 2020

Vánoční turnaj ve florbalu
Dne 26. prosince proběhl ve školní tělocvičně další ročník
turnaje ve florbalu, tentokrát za účasti čtyř týmů z Dobříše,
Příbrami, Prahy a Jinec. Po velmi dlouhé době zůstal pohár
opět v Jincích.
Jiří Šilinger

Tříkrálový turnaj ve volejbale smíšených družstev
V sobotu 4. 1. 2020 proběhl v jinecké Sokolovně již třetí ročník Tříkrálového turnaje ve volejbale smíšených družstev (4+2). Děkujeme za účast
všem čtyřem týmům. Hrálo se nejprve v základní skupině systémem každý
s každým a poté semifinále vyřazovacím systémem.
Základní skupina

Tým

Body

Finální umístění ve skupině

1. tým

SOKOL JINCE

4

3.

2. tým

PŘÍBRAM

4

2.

3. tým

LOCHOVICE

9

1.

4. tým

HLUBOŠ

1

4.

Hráči a hráčky z Hluboše se postarali o překvapení, když v semifinále
po vyrovnaném zápase vyřadili lochovický tým, který postupoval ze základní skupiny bez bodové ztráty. Domácí volejbalový tým Sokol Jince
nakonec ve třetím setu vybojoval celkově třetí místo nad loňským a předloňským vítězem turnaje - oddílem z Lochovic.
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Semifinále
1. LOCHOVICE
4. HLUBOŠ
2. PŘÍBRAM
3. SOKOL JINCE

Výsledek

Zápas o třetí místo

Finále

SOKOL JINCE

PŘÍBRAM

2:1

2:0

LOCHOVICE

HLUBOŠ

1:2
2:0

Prvního krále volejbalu nakonec ukořistil letošní „nováček turnaje“ volejbalový oddíl z Příbrami, když ve finále porazil tým z Hluboše 2:0.
Gratulujeme k výhře!
Celkový výsledek
1. KRÁL
VOLEJBALU

2. KRÁL
VOLEJBALU

3. KRÁL
VOLEJBALU

4. KRÁL
BRAMBOR

PŘÍBRAM

HLUBOŠ

SOKOL JINCE

LOCHOVICE

Finálové utkání Příbram –
Hluboš.
Fotografoval
Miroslav Maršálek

Účastníky turnaje vyfotografoval Miroslav Maršálek.
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Děkujeme za reprezentaci, za přípravu drobného občerstvení a také
za organizaci turnaje oddílu volejbalu v čele s Kamilem Vošahlíkem, který
se i letos skvěle zhostil funkce „ředitele turnaje“.
za výbor TJ Sokol Jince
Iva Vošahlíková
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/
Trikralovy_turnaj_ve_volejbale_Jince_2020/

Vystoupali jsme na vrh Praha
Vážení spoluobčané, pravidelní čtenáři nejoblíbenějšího jineckého
měsíčníku!
Zajisté jste nepřehlédli v prosincovém Jineckém
zpravodaji pozvánku paní Jany Tesařové na již
17. ročník „Výstupu na vrchol Praha“, který
členové turistického odboru Sokola Jince a jejich přátelé každoročně navštěvují!
Počasí nebylo v sobotu 11. 1. 2020 sice slunečné, ale pro turistický výšlap na vrchol druhé
nejvyšší hory našich rodných Brd, do nadmořské výšky 862 m, přívětivé.
U autobusu našeho spolehlivého kamaráda Jirky Přibyla se nás sešlo na jednotlivých zastávkách celkem 39, od nejmladšího pěti a půl měsíčního Vildy Tesaře po více než sedmdesátileté
kmety. Mezi účastníky naší výpravy byli i kamarádi přírody brdských
hvozdů nejen z Jinec, Ohrazenice, Čenkova či Rejkovic, ale i Žebráku,
Lochovic, Libomyšle, Dominikálních Pasek, Hostomic či Berouna.
V Nepomuku si mohl každý vybrat jednu ze čtyř cest k vrcholu. Nejoblíbenější byla i letos cca 5,5 km trasa z Nepomuku kolem asi 250 m vzdáleného pramene naší říčky Litavky, přes Malý Tok (843 m), pod impozantní
věží meteoradaru k našemu cíli, pohostinným organizátorům z „Klubu
přátel Mrázka“. (Cestu zpět si volil opět každý sám).
V cíli jsme obdrželi tradiční razítko (na kteroukoliv část těla dle výběru
„pochodníka“), upomínkový dáreček a do kasičky vložili dobrovolný příspěvek, který organizátoři věnují „Dětskému domovu v Solenicích“.
U několika ohňů i letos čekaly na účastníky výborné masité špekáčky,
chleba, hořčice i nezbytné nářadí k vlastnoručnímu opečení uvedené po-
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choutky. Postaráno bylo i o zajištění dostatečného pitného režimu ve formě čaje, kávy, rumu či griotky, čistou horkou vodu podávanou u příslušných kotlů nepil samotnou pravděpodobně nikdo!
Mezi mnoha návštěvníky jsme potkávali na trasách nebo v cíli spoustu
dalších kamarádů nejen z Jinec a Čenkova, kteří na akci přijeli vlastními
„posunovadly“. Ani letos tu nechyběl harmonikář se svým nástrojem,
mnozí účastníci přišli v netradičních slušivých pokrývkách hlavy, ekologičtí „odpůrci“ plastových kelímků si přinesli vlastní hrnečky.
Cestou zpět jsme neopomněli navštívit obě vyhlídky, i když viditelnost byla
omezena. Takže ani letos jsme neviděli „vlastním okem“ panem Čákou slibované Alpy. Někomu sice chyběl sníh, kterého bylo v minulých ročnících
velmi mnoho, ale v tom to právě bylo jiné, téměř jarní! Jsem přesvědčen,
že všem účastníkům se výlet velmi líbil, ani malý Vilda za celý den nezaplakal!!! Již dnes se těšíme na další turistickou akci!
HoPa
PS: Letošního 17. ročníku „Výstupu na vrch Praha“ se dle pořadatelů
zúčastnilo rekordních 2 557 podepsaných účastníků, kteří přispěli prostřednictvím „Klubu přátel Mrázka“ Dětskému domovu v Solenicích“ přes
240 000 Kč.
Foto: Facebook Brdské lesy, Václav Citerbart
TJ Sokol Jince
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13. dělostřelecký pluk

únor 2020

Jinečtí dělostřelci v Číně
V čínském Wu-hanu se konaly 7. armádní světové hry, kde náš 13. dělostřelecký pluk reprezentovali ve vojenském pětiboji npor. Matěj Picka
a svob. Vojtěch Neumann. Hry se konají jednou za čtyři roky a pro vojáky
je to jejich vrchol sportovní kariéry (podobně jako pro sportovce olympijské hry). V mnoha zemích jsou profesionální sportovci zaměstnanci armády obdobně jako u nás DUKLA,
takže na těchto hrách se kluci mohli vidět a setkat se s největšími
hvězdami ve svých sportech.
Her se zúčastnilo 9200 sportovců ze
106 zemí celého světa. Naši příslušníci do přípravy dali maximum
a odlétali připraveni podat svůj nejlepší výkon. Pro Vojtu to bylo premiérové vystoupení na tak veliké
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akci a skoro v každé disciplíně si vytvořil osobní rekord. Za svoje výsledky se nemusí vůbec stydět, i když jeho výkony omezovalo nachlazení.
Pro vojenský pětiboj je Vojta velkým příslibem do budoucna. Matěj se
umístil z českého týmu nejlépe a obhájil svoji letošní suverenitu. I přesto
mu všechny disciplíny nevyšly podle jeho představ a v další sezoně se chce
soustředit hlavně na psychickou stránku, která ho nyní limitovala. Kluci
by chtěli především poděkovat svému veliteli, který jim umožnil přípravu
včetně mezinárodních závodů, na kterých si mohli splnit limity pro účast
na světových hrách.

Patnáctý leden je pro české dělostřelce jedním
z nejvýznamnějších dnů
Před 75 lety, 15. 1. 1945, proběhlo u polského Jasla největší a nejúspěšnější nasazení dělostřelectva 1. československého armádního sboru za 2. světové války.
13. dělostřelecký pluk si každý rok připomíná tento významný den slavnostním nástupem. „Na jeden kilometr linie bylo 130 až 200 hlavní, bylo
to ohlušující hromobití“, vzpomínal přímý účastník této bitvy pan generálmajor Miloslav Masopust, kterému je již 95 let.

Foto ze slavnostního nástupu rtn. Šesták.

Součástí oslav bitvy u Jasla byla i tradiční soutěž o nejlepší obsluhu
152 mm samohybné kanónové houfnice vzor 77.
Nejlepší se již potřetí stala obsluha 1. palebné baterie 131. dělostřeleckého
oddílu a bude mít privilegium vozit na ústí hlavně svého děla červený
povlak, který říká „Jsme nejlepší“.
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Zdroj: Facebook 13. dělostřelecký pluk Jaselský

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

V měsíci ÚNOR 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.

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

od

do

od

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

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

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

15,00

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

15,00
15,00
15,00
16,00

Neprůjezdné
komunikace

do

22,00
16,00
22,00

X

X

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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

únor 2020

Úřední den policistů na služebně
v Jincích, ul. Slunečná 392 (u zdravotního střediska)
Dne 10. února 2020 v čase od 15.30 do 17.00 hodin
budou policisté na služebně poskytovat informace
a odpovídat na dotazy souvisejícími s prací policie.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
Policie ČR – Obvodní oddělení Příbram-venkov

Škoda ve výši 120 tisíc korun vznikla při dopravní nehodě, která se stala
dne 15. prosince 2019 v katastru obce Čenkov. Bezprostředně před projíždějící vozidlo vyběhla z pravého silničního příkopu lesní zvěř. Řidič strhl
řízení vlevo, přesto střetu se zvířetem nezabránil. Navíc narazil do automobilu, který jej předjížděl. Ten následně vyjel mimo vozovku, kde havaroval do náletových dřevin. Ke zranění osob nedošlo.
Během noci z 30. na 31. prosince 2019 se vloupal zatím nezjištěný zloděj
do karavanu a do dvou zahradních domků v Jincích. Ukradl dron, láhev
alkoholu, dalekohled, rádio, nářadí a bundu. Celkem byla způsobená škoda vyčíslena na deset tisíc korun.
Dne 31. prosince loňského roku odpoledne zkřížila jízdní dráhu nákladnímu automobilu lesní zvěř. Nehoda se odehrála v katastru obce Rejkovice.
Srna zůstala na místě střetu usmrcena, na vozidle vznikla škoda ve výši
31 tisíc korun.
Škodu ve výši 4,5 tisíce korun způsobil neznámý pachatel, který vnikl
někdy mezi 3. a 6. lednem 2020 do vážního domku v Jincích. Rozbil u něj
čtyři okna, vchodové dveře a vnitřní omítky.
Z 12. na 13. ledna 2020 se kdosi pokusil vloupat do bytu v panelovém
domě v Jincích. Poškodil přitom balkónové dveře a hromosvod. Škoda byla
stanovena na 15 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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zprávy z Rejkovic

únor 2020

Vánoční zpívání u kapličky
Stalo se již tradicí, že se na Štědrý večer po rozbalení dárků pod vánočním
stromečkem sejdou obyvatelé osady Rejkovice na návsi.
První setkání probíhala pod starými lipami, které vzaly za své díky stáří
a nástrahám nevlídného počasí. Ale kaplička vydržela. Dokonce je opravená a v této slavnostní době vyzdobená a osvětlená nejen zvenku, ale
i uvnitř. Přispívá tak ke sváteční atmosféře, kterou vytvářeli hudebníci
s harmonikou a kytarou společně s příchozími, kteří se alespoň na část
večera vžili do role zpěváků.
Příležitosti popovídat si využili nejen současní či bývalí obyvatelé Rejkovic, ale i návštěvníci z okolí. Jedná se o jednu z krásných tradic, které by
se měly udržovat, protože vytvářejí sounáležitost s obcí a s lidmi, kteří zde
žijí. Je potěšitelné, že se podobné akce konají i v dalších obcích regionu.
text a foto Miroslav Maršálek

Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Zpivani_u_kaplicky_Rejkovice_2019/
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zprávy z Čenkova

únor 2020

Zprávičky
z malé školičky
Masopustní veselice,
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda a medvědici.
Tancuj, tancuj medvěde,
karneval se povede.
A máme tu nový rok a k nám do školky přišla vzácná návštěva – Kašpar,
Melichar a Baltazar – ano správně, Tři králové. Ve školce nám krásně
zazpívali a všem popřáli šastný nový rok. Moc se nám to líbilo.

Povídali jsme si, jak jsme prožili Vánoce a jaké dárky nám nadělil Ježíšek.
Zkrátka, byli jsme Vánoc plní. Popřáli jsme novému roku, a je radostný,
pohodový, šastný a veselý, zabalili jsme hádání, zlobení, křičení a další
neduhy.
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Kam se zima schovala? Nikomu vědět nedala a klidně si ještě nepřišla.
Moc se těšíme na sníh a led, ale co naděláme... my vždycky víme, jak na to
– no, přece si na tu dobu ledovou zahrajeme ☺ .
První měsíc nového roku jsme ve školce začali cestou do pravěku. Paní
učitelky si pro nás připravily zajímavé povídání o tom, jak to vlastně
s naší Zemí začalo. Nejprve jsme si povídali o vodě, se kterou jsme si
ve školce udělali různé pokusy. Zkoušeli jsme, jak voda vysychá, jak se
rozpouští cukr nebo sůl a pak jsme si zahráli na trilobity – dokonce jsme
měli jednoho opravdového ve školce na ukázku.
Další na řadě byli dinosauři – na ty jsme se všichni moc těšili a paní učitelky jsme doslova zavalili knížkami o dinosaurech a gumovými monstry.
Také jsme si povídali o pravěkých lidech – neandertálcích. Zahráli jsme si
na ně a všichni společně jsme si ulovili mamuta. Paní kuchařka nám z něj
uvařila samé dobroty. Tuto krásnou a zajímavou cestu jsme zakončili pravěkým plesem.
Také jsme oslavili masopust – ve škraboškách jsme chodili po Čenkově
a zazpívali jsme každému, koho jsme při procházce potkali. Radovánky
v maskách a ochutnávka masopustních koblížků naší paní kuchařky...
o tom ale až příště. Všichni jsme zvědaví, jaké u nás ve školce budou karnevalové masky.
Ještě se musíme pochlubit – vyhráli jsme v soutěži, kterou vyhlásilo příbramské divadlo. Společně jsme všichni vyrobili krásnou podzimní koláž,
za kterou nám poté paní z divadla přivezly krásné ceny – knížky, pastelky, omalovánky a pro každého z nás plyšovou hračku. Udělalo nám to velkou radost.
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A co nás ještě čeká?
V kulturní zimě budeme pokračovat: Navštívíme divadelní představení
Střapaté bajky v Příbrami, děti z hlubošské školky se přijedou k nám podívat na představení Divadla Pod kloboukem a naši předškoláci začnou
jezdit do solné jeskyně do Příbrami.
Tak přejeme vám všem pořádnou zimu ☺ .
Zdraví vás kluci a holky
z čenkovské školky

Co nového v obci

Průvod Tří králů v Čenkově
V sobotu 4. ledna prošel již po
čtvrté Čenkovem Tříkrálový
průvod.
Letošní průvod
se od ostatních
lišil v tom, že
se přidalo několik andělů
a Tři krále doprovodili na
akordeon, flétny,
bubínek
a triangl.
Krátce po osmé hodině se průvod vydal do Domova seniorů, kde popřál klientům. Dále jsme pokračovali po Čenkově a krátce jsme zavítali i do Jinec.
Všude, kde nám otevřeli, jsme byli mile přivítáni a někde bylo kromě milých úsměvů vidět i slzička dojetí.
Připravené malé občerstvení v podobě chlebíčků, cukroví a jiných pochoutek byl důkaz, že jsme byli již očekáváni.
za SDH Čenkov Jiří Firýt
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Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Trikralovy_pruvod_v_Cenkove
_a_v_Jincich_2019/

Divadlo Za Vodou
Divadlo Za Vodou chystá v měsíci únoru, dni šestnáctém,
o hodině devatenácté v místě zvaném Koněprusy předvést
„Nový život“. Na tuto událost zveme diváky z širokého okolí.
V kulturním domě v Čenkově sehrál 17. ledna divadelní spolek Kruh z Dobříše
představení „Na správné
adrese“. Tento povedený
kus si nenechal ujít ani jinecký reportér pan M. Maršálek.
Zaručené informace poskytl
nezaručený zdroj Jarda
www.divadlozavodou.cz

Hospoda Za Vodou p o ř á d á a z v e :
14. 2.
15. 2.
15. 2.
7. 3.

Hasičský ples, Čenkov od 20.00 hodin, pořádá SDH Čenkov
Dětský karneval, Čenkov od 14.00 hodin
Oldies párty, Čenkov od 20.00 hodin
Kabát revival Plzeň + Rocksana, Společenský dům Hořovice od
20.00 hodin (ženy, slečny, dámy a dívky mají vstup zdarma při příležitosti MDŽ)
21. 3. Trautenberk + host, Společenský dům Hořovice od 20.00 hodin
28. 3. Ples správných chlapů, Čenkov od 20.00 hodin
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AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJ
Informační centrum
Vrbnovská 30/1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
e-mail: ic@mkc-horovice.cz

5. ples města Hořovice
15. 2. 2020, od 20.00 hodin, Společenský dům
Cena místenky: 200 Kč

Lotrando a Zubejda
16. 2. 2020, od 16.00 hodin, Společenský dům
Cena místenky: 150 Kč

Na Stojáka
12. 3. 2020 od 19.30 hodin, Klub Labe
Cena místenky: 250 Kč

TRAUTENBERK
21. 3. 2020 od 20.00 hodin, Společenský dům
Cena vstupenky 350 Kč

VE DVOU TOUR Lenka Nová a Petr Malásek
31. 3. 2020 od 19.00 hodin, Společenský dům
Cena místenky 350 Kč

4TET
15. 4. 2020 od 19.00 hodin, Společenský dům
Cena místenky 590, 570, 550 Kč

MIG 21
18. 4. 2020, od 20.30 hodin, Společenský dům
Cena vstupenky 395 Kč
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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

Út

4. 2.

19.00 Louskáček

Art stage master, s. r. o.

Čt

6. 2.

19.00 Madame Rubinstein

Pá

7. 2.

16.00 Kočičí hra

SD

Út

11. 2.

16.00 Soudné sestry

S1, S2 Divadlo A. Dvořáka Příbram

Čt

13. 2.

19.00 Hra se smrtí

NN

Divadlo Na Maninách

Pá

14. 2.

19.00 Dáma na kolejích

R

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Po

17. 2.

19.00 Jak jsem vyhrál válku

Út

18. 2.

19.00 Soudné sestry

V

Po

24. 2.

17.00 Hostina dravců

KMD Divadlo A. Dvořáka Příbram

Čt

27. 2.

19.00 Špinavý obchod

P1, P2 Divadlo A. Dvořáka Příbram

Pá

28. 2.

19.00 Špinavý obchod

PP

Agentura FDA Praha
Divadlo Bez hranic

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Malá scéna
St

5. 2.

19.00 Splašené nůžky

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Út

11. 2.

19.00 Jiří Schmitzer

koncert

So

15. 2.

17.00 Splašené nůžky

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Po

24. 2.

19.00 Moc a síla hypnózy

Jakub Kroulík

Estrádní sál
Pá

7. 2.

19.00 Maturitní ples OA a VOŠ Příbram

Pá

21. 2.

19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram

Pá

28. 2.

19.00 Maturitní ples Gymnázium Příbram

So

29. 2.

20.00 Citron – Supi se slétají Tour 2020
koncert

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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PRODEJ

KUŘIC

JINCE – náměstí 1. máje

FIRMA

NOVÁ

vždy v 15.30 hodin

Radom

Prodej dne:

2020

K

yšl

26. 2. | 25. 3. | 22. 4. | 20. 5.
Nabízíme kuřice červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé, kohouty
Stáří 19 týdnů cena 175 Kč/ks

Tel. 602 115 750

www.drubez-novak.cz
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Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
divize Hořovice
LS Jince

PRODEJ DŘÍVÍ
NA OTOP
N a b í z í m e pro rok 2020 k prodeji
vyrobené jehličnaté dříví
(smrk, modřín i borovice) na otop.
Dříví je certifikováno systémem PEFC.
Cena již od 484 Kč/m 3 s DPH,
tzn. cena za prostorový metr jež od 310 Kč s DPH.
Cena nezahrnuje dopravu dříví k odběrateli.
V případě většího odběru bude snaha dopravu
zajistit na náklady kupujícího.

Kontaktní osoba: Kamil Solar – tel. 739 547 515
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