informace

duben 2020

KORONAVIRUS Covid-19
(Informace jsou ke dni uzávěrky
Jineckého zpravodaje 17. března 2020)
Dne 12. března 2020 byl na třicet dní
v České republice nařízením vlády vyhlášen
kvůli výskytu epidemie nebezpečného koronaviru NOUZOVÝ STAV.
Nadále trvá, že do 9. dubna jsou zakázány veřejné i soukromé kulturní
a společenské akce s účastí přesahující 30 osob.
Uzavřena je Základní a mateřská škola Jince – další informace v rubrice
Škola.
Omezen je provoz na Úřadě městyse Jince. V úřední dny (pondělí
a středa od 8.00 do 11.00 hodin) přednostně využijte pro komunikaci
telefonické a e-mailové spojení.
Starosta městyse Jince - RSDr. Josef Hála, tel. 724 180 538,
starosta@jince.cz
Místostarosta městyse Jince - Ing. Ján Vavrek, tel, 773 830 699,
mistostarosta@jince.cz
Podatelna - Jitka Kadeřábková, tel. 778 709 736, podatelna@jince.cz
Tajemnice - Bc. Anna Šimková, tel. 778 709 742, tajemnice@jince.cz
Účetní - Lucie Šimková, tel. 773 830, uctarna@jince.cz
Mzdová účetní, pokladna - Ivanka Krotilová, tel. 778 709 743,
mzdova.uctarna@jince.cz
Matrika a evidence obyvatel - Lucie Havrlíková, tel. 778 709 744,
matrika@jince.cz
Stavební úřad - Milan Tůma, tel. 724 180 543, stavebni.urad@jince.cz
Redakce Jineckého zpravodaje - Irena Ungrová, tel. 773 830 708,
ksjince@seznam.cz
Knihovna - Ing. Zuzana Belanská, tel. 773 830 709,
e-mail: knihovna@jince.cz
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Do odvolání je uzavřeno Společenské centrum Josefa Slavíka
a knihovna v Jincích, včetně kluboven.
Ruší se
• provoz knihovny
• herna Jinečáčku
• schůzky šachového kroužku a oddílu Trilobit
• schůzky mladých rybářů
• schůzky senior klubu, klubu učitelů důchodců a klubu vojenských důchodců
• další akce konané ve Společenském centru Josefa Slavíka
Sledujte vývoj situace na www.jince.cz a obecní vývěsku u pošty,
popř. budete informováni obecním rozhlasem.

kalendář akcí

duben 2020

V DUBNU a KVĚTNU se připravuje - dle vývoje situace
ohledně koronaviru
od - do hod.
více v rubr.
16. 4.

Zápis do základní školy Jince

13.00 - 17.00 Škola

18. 4.

Železná sobota

8.00 - 12.00

Hasiči

30. 4.

Čarodějnice s ROCKSANOU

17.00

Hasiči

4. 5.

Zápis do mateřské školy Jince

10.00 - 14.00 Škola

14. 5.

Sbírka pro DIAKONII

15.00 - 17.00 Svaz žen

16. 5.

Zájezd zahrádkářů do Liberce
Komentovaná vycházka CHKO

15.00

Zahrádkáři
Info z red.

24. 5.

Slavíkovy Jince - houslový koncert

16.00

SCJS

26. 5.

Koncert ZUŠ JJR pro veřejnost změna termínu

17.00

ZUŠ JJR

10.00

ZUŠ JJR

17.00

ZUŠ JJR

27. 5.

Koncert ZUŠ JJR pro žáky ZŠ změna termínu
Koncert ZUŠ JJR pro veřejnost změna termínu
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společenská kronika

duben 2020

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

Drcmánková Božena
Vejsadová Marie
Ederová Danuše
Maršálková Jiřina

88 let
80 let
70 let
86 let

Fryč František
Kubíček Jaroslav
Olivová Marie
Ružbacký Ladislav

Narození
Andělová Eliška

Rozloučili jsme se
Jaroslav Daliman
Eva Krumphanzlová
Antonie Vlachová

VZPOMÍNKY
Dne 16. dubna 2020 uplyne 7 let,
co nás navždy opustila manželka, maminka
a babička paní Jana Beránková z Jinec.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.
Vzpomíná rodina.
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80 let
90 let
88 let
85 let

Městys Jince

duben 2020

Vážení občané
Nastala situace, na kterou nikdo z nás není připraven. Rady, jak se
chovat, sledujeme v médiích, odkud se na nás ale také hrnou zprávy
podporující téměř paniku.
Vězte, že nejdůležitější v této době je
- respektovat nařízení vlády, hygieniků, policie, městyse atd.
- navzájem si pomáhat
- zbytečně nikam nechodit a trávit volný čas doma
- věnovat se svým dětem a podporovat jejich domácí výuku
Úřad městyse Jince n a b í z í p o m o c
Nejvíce ohroženou skupinou jsou naši starší a nemocní spoluobčané.
Ne všichni z nich mají v místě bydliště známé nebo příbuzné, kteří by
jim mohli pomoci toto pro ně nebezpečné období přestát.
Nebojte se říci si o pomoc. Zajistíme pomoc s nákupem, s vyzvednutím
léků v lékárně nebo třeba s venčením vašeho pejska.
V případě potřeby se obrate na Ing. Aleše Hlaváčka,
vedoucího technických služeb, tel. 773 830 703,
e-mail: vedoucits@jince.cz.
RSDr. Josef Hála, starosta městyse Jince

I na Úřadě platí:
„Moje rouška chrání
Tebe, Tvoje rouška
chrání mě“

5

Život v Jincích
(den po uzávěrce tohoto zpravodaje)

Česká vláda zakázala od půlnoci 18. března vycházet z domu bez
ochrany obličeje. Celá republika se potýká s nedostatkem roušek. České ženy zasedly za šicí stroje a vyrábějí roušky podle různých návodů.
Je tomu tak i u nás v Jincích. Do šití se zapojily nejprve maminky
z Jinečáčku a ženy v domácnostech.
Život se nezastavil ani v základní škole, která je pro žáky do odvolání
uzavřena. Tady vznikla dílna na šití ochranných pomůcek pod vedením
paní Sýkorové. První koordinační schůzka „švadlen“ se konala 18. 3.
v 9 hodin, kdy se sešly učitelky, maminky a ženy, které chtějí a umějí
pomoci. Přinesly střihy, látky a daly se společně do práce.
Zaměstnanci Úřadu městyse Jince pak ušité roušky, které jsou zdarma,
postupně roznášeli nejstarším spoluobčanům, několik kusů předali pracovnicím pošty atd.
Občané berou ochranu zodpovědně, bez roušky na obličeji vidíme jen
nezodpovědné jedince.
Ve škole se v době, kdy mají žáci nucené volno, intenzivně pracuje.
Probíhá rekonstrukce dalšího dílu střechy, pan školník se věnuje opravám a údržbě, paní uklízečky myjí okna a provádějí generální jarní
úklid.
Kdo ze starších spoluobčanů projeví zájem, jsou mu prostřednictvím
technických služeb dováženy potraviny a léky, aby lidé nemuseli vycházet z domovů a neohrožovali své zdraví.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval
- již zmíněným „švadlenám“, které šijí roušky a ochrany dýchacích cest
- prodavačkám a prodavačům v potravinách
- lékařům, sestrám a pracovníkům v lékárnách
- pracovnicím pošty za osvětu
- pracovníkům úřadu a Služeb městyse Jince
- rodičům a rodinným příslušníkům, kteří se doma učí se svými dětmi
- všem zodpovědným občanům
- všem, kdo pomáhají
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Jsme na začátku dlouhé cesty, ale doufám, že vše nakonec dobře
dopadne a život v Jincích i v celé republice se vrátí časem do starých
kolejí. Ale kdy to bude, to si nikdo v této době netroufne odhadnout.
Než vyjde tento zpravodaj, bude zas většina věcí úplně jinak, možná
přibudou další nezbytná opatření. Sledujte proto webové stránky
městyse Jince, Facebook, televizní a rozhlasová média, poslouchejte
místní rozhlas.
Držte se, jsme s vámi a děkujeme.

RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince

Pošta Jince i n f o r m u j e
Aktuální informace (v tištěném Jineckém zpravodaji jsou původní,
které platily v době uzávěrky)
Hodiny pro veřejnost od 23. 3. 2020:
pondělí – pátek od 8.00 do 11.00; od 13.00 do 16.00 hodin
(Mezi 8. a 9. hod obsluha POUZE pro seniory nad 65 let a pro držitele
průkazu ZTP/P, starší 50 let.) Prosím, respektujte nařízení vlády ČR.
sobota – zavřeno
Od 19. 3. do odvolání pošta neposkytuje služby společnosti
Sazka a.s. a Tipsport a.s

Na nákupu v prodejnách COOP v Jincích
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Zpráva o činnosti rady městyse Jince
v období od 12. 12. 2019 do 11. 3. 2020
Předmětem zprávy o činnosti rady budou informace z jednáních rady
městyse od 12. 12. 2019 do dnešního dne, tj. 11. 3. 2020. V tomto termínu
se uskutečnilo celkem 6 jednání rady (30. 12. 2019, 13. 1. 2020, 27. 1.
2020, 10. 2. 2020, 24. 2. 2020 a 9. 3. 2020).
Projednávané podněty se týkaly následujících oblastí:

Příprava a vyhodnocení zastupitelstva
Kontrola usnesení – v úvodu jednání je dán prostor ke kontrole usnesení z předešlého jednání, zápisy jsou radním zasílány mailem.
Vyhodnocením zastupitelstva z 11. 12. 2019 se rada zabývala na svém jednání 30. 12. 2019, rada průběžně připravovala dnešní jednání zastupitelstva, návrh programu ve znění, jak byl zaslán zastupitelům a zveřejněn
na úřední desce, schválila 24. 2. 2020.
Na jednání rady dne 9. 3. 2020 souhlasila rada s doplněním o další dva
body k projednání.

Program rozvoje městyse, výstavba
Příprava na rekonstrukci úpravny vody, rozšíření vodovodu
a kanalizace
• Paní Tichá pravidelně informovala radu městyse o průběhu výběru dodavatele stavby, o postupu vyřizování potřebných dokumentů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření vodovodu a kanalizace a postupu při přípravě veškerých potřebných podkladů pro zahájení stavby.
• V souvislostí s akcí rada vzala na vědomí a souhlasila s návrhem zadávací dokumentace na výběr technického dozoru stavebníka pro stavbu
„Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování
obce Jince“ zpracovaným firmou IKIS, s. r. o., souhlasila s vyhlášením
zadávacího řízení dne 15. 1. 2020 a vzhledem k objemu zakázky s přímým oslovením 5 dodavatelů.
• Dále rada jmenovala členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
• Rada schválila uzavření Příkazní smlouvy s firmou D-plus projektová
a inženýrská a. s. na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
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a výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při přípravě, realizaci a dokončení stavby a pověřila pana starostu podpisem smlouvy.
• Rada vzala na vědomí, že nejvhodnějším dodavatelem na akci „Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince“
se stala firma ZEPRIS s. r. o., schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou ZEPRIS, s. r. o. a pověřila pana starostu jejím podpisem.
• V souvislostí s akcí rada také schválila uzavření příkazní smlouvy s firmou Šetelík Oliva, s. r. o. na zpracování kompletních podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace k akci „Odkanalizování části
městyse Jince“ a „Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou
městyse Jince“ a manažerské řízení akce až do závěrečné žádosti o platbu.
• Rada vzala na vědomí, že stavební povolení na akci „Optimalizace a doplnění systému zásobení vodou a odkanalizování obce Jince“ nabylo dne
4. 3. 2020 právní moci.
Hu Barbora
• Pan starosta pravidelně informoval členy rady o přípravách k podání
žádosti o dotaci z Norských fondů na rekonstrukci huti, jednání rady se
dne 30. 12. 2019 zúčastnil MVDr. Gardoň a Ing. Staňková z Ekologického centra Orlov
• Rada schválila uzavření smlouvy o dílo číslo GB 01/02/2020 s Ekologickým centrem Orlov, o.p.s., na zhotovení žádosti o grant z Fondů EHP
2014–2021 na akci „Revitalizace huti Barbora Jince“.
• Pan starosta také informoval o možnosti žádat o dotaci na Středočeský
kraj na opravu fasády huti – žádost podána – a o možnosti zažádat
o dotaci z programu Brownfields na vybudování parkoviště a okolí huti
– bude předmětem dalších jednání.
• Rada schválila podání žádosti o zařazení do programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce
2020 na Opravu a obnovu fasád Hu Barbora Jince – výše žádosti o dotaci činí 200 tis. Kč.
Vestavba čtyř odborných učeben v ZŠ, vybavení nábytkem
• Rada byla informována o průběhu stavby, zápisy z kontrolních dnů byly
radním zasílány emailem.
• Dále byla rada informována o úspěšné kolaudaci stavby, která proběhla
9. 1. 2020 a o přípravě výběrového řízení na vybavení odborných učeben.
• Rada schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na akci „Vestavba odborných učeben ZŠ Jince – vybavení nábytkem“ a složení hodnotící komise.
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Výstavba bytového domu - 8 BJ/2
• Rada byla informována o dokončování stavebních prací na bytovém
domě, přípravách na kolaudaci a úspěšné kolaudaci, která proběhla
28. 1. 2020.
• Rada schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 378/19 s firmou RIOS Příbram, s. r. o. - konečná cena díla činí 10.033.959,68,bez DPH.
• Rada byla také informována o jednání s ČEZ Distribuce ohledně vybudování elektrické přípojky k domu.
Rekonstrukce sportoviště na Sokolské zahradě – I. etapa,
II. etapa
• Rada byla informována o postupu stavebních prací v souvislosti s I. etapou rekonstrukce, o přípravách na kolaudaci a úspěšné kolaudaci, která
proběhla 28. 1. 2020.
• Rada byla informována o přípravách II. etapy rekonstrukce sportoviště,
schválila podání žádosti o dotaci z podprogramu ministerstva pro místní
rozvoj ČR a podání žádosti o dotaci z Programu ministerstva financí.
• Rada schválila uzavření smlouvy č. 202100017 s firmou Accon managers
& partners, s. r. o. o poskytování poradenských služeb, jejímž předmětem je podání žá.dosti o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Hřiště v areálu Sokola – II. etapa“.
• Rada se také zabývala přípravou výběrového řízení na dodavatele stavby,
schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na dodavatele – avšak z důvodu nepřesné zadávací dokumentace následně souhlasila se zrušením
výběrového řízení uveřejněného na Portále pro vhodné uveřejnění dne
6. 2. 2020.
Centrum pro opětovné využití výrobků – dvě haly na sběrném
dvoře
• Rada byla informována o postupu stavebních prací a o prodloužení termínu realizace akce do dubna 2020.
• Rada schválila uzavření Smlouvy o právu užívání aplikace EKONIT REUSE pro Centrum pro opětovné využití výrobků městyse Jince s firmou
JRK Česká republika, s. r. o.
Dopravní automobil pro hasiče
• Rada byla informována o proplacení dotace ve výši 450 tis. Kč od ministerstvo vnitra a přípravách podání žádosti o proplacení dotace z IROP.
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Oprava komunikace Pod Váhou
• Rada vzala na vědomí informaci o přijatém rozhodnutí z ministerstva
pro místní rozvoj o přidělení dotace na opravu komunikace Pod Váhou
a schválila zadání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.
Lipová alej v ulici Eškova, Plešivecká
• Rada se zabývala možnostmi obnovy stromové aleje z vybraného dotačního titulu.
• Rada byla informována o zpracovaném dendrologickém posudku a doporučených opatřeních v souvislosti s alejí.
Parkoviště u č. p. 291, 292
• Rada se zabývala výběrem dodavatele na vybudování parkoviště a souhlasila s oslovením místních řemeslníků.
• Rada byla seznámena se zaslanými nabídkami, vzala na vědomí, že nejnižší nabídkovou cenu na vybudování parkoviště u č. p. 291, 292 podal
p. Miroslav Novák a rada tak souhlasila s oslovením p. Nováka k dodání díla.
Oprava střechy ZŠ, hromosvod
• Rada souhlasila s přípravou podání žádosti o dotaci na ministerstvo financí na opravu části střechy budovy č. p. 26 (základní škola) a instalaci hromosvodové soustavy a pověřila p. starostu přípravou výběrového
řízení na dodavatele stavby.
• Rada schválila uzavření smlouvy č. 202100018 s firmou Accon managers
& partners, s.r.o. o poskytování poradenských služeb, jejímž předmětem
je podání žádosti o dotaci z ministerstva financí na akci „Rekonstrukce
hromosvodu a střešního pláště, ZŠ Jince“.
Bytový dům - 12 b. j. Jince (naproti č. p. 466)
• Rada byla informována o plánované změně podmínek programu Výstavba, p. starosta bude záležitost dále monitorovat.

Další akce městyse
Rada schválila podání žádostí o dotace na Středočeský kraj:
• na vybavení pro hasiče v hodnotě 197.600 Kč
• na workoutové hřiště na Sokolské zahradě v hodnotě 246.719 Kč
• na dovybavení knihovny v hodnotě 91.174 Kč
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• Rada schválila podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště u č. p. 28
z dotačního titulu 117D8210H – Podpora budování míst aktivního a pasivního odpočinku z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
• Rada dále schválila opětovné podání žádosti o dotaci na zpracovaní strategických dokumentů městyse Jince – název akce „Posílení strategického řízení v městysi Jince“ a přípravu podání žádosti o dotaci z MŽP
z programu velká Dešovka na využití dešové vody v č. p. 32.
• Vzala na vědomí územní rozhodnutí na akci „Jince, Křešínská ulice, rozšíření veřejného osvětlení“ a souhlasila, aby stavbu provedl p. Horký.

Rozpočet a fakturace
• Rada byla pravidelně seznamována s plněním rozpočtu a stavech na bankovních účtech, v průběhu ledna, kdy nejsou k dispozici výkazy o čerpání rozpočtu byla rada informována o vývoji přijatých daňových příjmů.
• Rada schválila rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2019 na základě pověření zastupitelstva městyse ze dne 11. 12. 2019 včetně úpravy rozpisu rozpočtu.
• Rada vzala na vědomí informaci o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Jince za rok 2019 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• V souvislosti s pořádáním obecního plesu dne 13. 3. 2020 rada schválila
pořízení cen do tomboly v hodnotě do 10 tis. Kč.

Bytové záležitosti
• Rada vzala na vědomí uvolnění bytu č. 4 v domě č. p. 466 k datu 31. 12.
2019 po nájemníkovi a schválila žádost p. Filipa o prominutí úhrady nájemného za měsíc prosinec 2019.
• Rada schválila uzavření nájemní smlouvy od 1. 2. 2020 na byt č. 4 v č. p.
466 s p. Smolou na dobu určitou do 31. 3. 2021.
• Rada revokovala usnesení č. 5 rady městyse Jince ze dne 8. 7. 2019
a schválila uzavření nájemní smlouvy od 1. 2. 2020 na byt č. 6 v č. p. 98
s p. Blažkovou na dobu určitou do 31. 3. 2021.
• Rada také souhlasila s prodloužením nájemních smluv nájemníkům bytů
č. 8 v domě č. p. 171, č. 2 v domě č. p. 199 a č. 6 v domě č. p. 32 v Jincích na dobu tří měsíců, tj. do 31. 3. 2020.
• Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v domě č. p. 32
s p. Formánkem s platností od 14. 1. 2020 na dobu určitou do 30. 6. 2020.
• Rada souhlasila s prodloužením nájemného na byt v č. p. 466 p. Miroslavu Hemrlíkovi do 31. 12. 2020
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• Rada dále schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Oblukovou na byt
č. 2 v č. p. 165 k 29. 2. 2020 a uzavření nájemní smlouvy s p. Oblukovou
na byt č. 3 v č. p. 165 na dobu trvání pracovního poměru p. Oblukové
u ZŠ a MŠ Jince.
• Rada souhlasila s podáním návrhů na vydání elektronického platebního
rozkazu OS v Příbrami na dva dlužníky.
• Rada se zabývala obsazením aktuálně volných bytů, seznámila se s podanými žádostmi o pronájem obecních bytů.
• Rada souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu obecních bytů v domě
č. p. 486 od 1. 4. 2020 a přidělováním bytů v souladu s platnými zásadami při přidělování bytů v majetku městyse Jince do nájmu občanům
v územním obvodu městyse.
• Rada souhlasila s poptáním vybraných služeb v oblasti bytového hospodaření a oslovením firem PRODOM Příbram, TEZA, spol. s r. o. Hořovice, Renata Jonáková, ATRIUM Příbram a Bytové družstvo občanů Příbram na dodávku těchto služeb.
• V souvislosti s bytovou problematikou se také rada zabývala podněty
p. Tiché ohledně drobných oprav v bytech – např. oprava vzduchotechniky a výměna bojleru v podkrovním bytě v č. p. 165.
• Rada revokovala usnesení č. 6 z jednání rady dne 24. 6. 2019 a zřídila
bytovou komisi ve složení Ing. Aleš Hlaváček, František Gajanec a Lucie Havrlíková.
• Rada schválila prodloužení nájemních smluv o jeden rok nájemníkům,
s nimiž byla smlouva uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2020, doba
trvání smlouvy se tak prodlužuje do 31. 3. 2021.
• Rada schválila uzavření nájemní smlouvy od 1. 4. 2020 na byt č. 4 v č. p.
98 s paní Blahnovou na dobu určitou do 31. 3. 2021.

Problematika p. o. Služby městyse Jince
• Rada vzala na vědomí informaci p. Tiché o jednání s majiteli pozemku
p. č. 1152/14 a p. č. 1152/18 v k. ú. Jince ohledně vybudování kanalizační
a vodovodní přípojky k uvedeným pozemkům a informaci, že majitelé provedli na svoje náklady odvodnění části místní komunikace (p. č. 1152/9
v k. ú. Jince), která je ve vlastnictví městyse.
• Rada vzala na vědomí informaci o jednání ohledně možnosti přeložení
veřejného vodovodu na pozemku p. č. 1368/5 v k. ú. Jince a souhlasila
s případným přeložením veřejného vodovodu za podmínky, že veškeré náklady za přeložení veřejného vodovodu ponese majitel pozemku.
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• Rada byla informována p. Tichou o jednání s projektantem Ing. Kořínkem a souhlasila s projednáním potřebných záležitostí souvisejících s výstavbou dešové kanalizace a veřejného vodovodu v lokalitě A10 a A10/2
s Povodím Vltavy.
• Rada vzala na vědomí stanovisko Povodí Vltavy ohledně odvodnění lokality A10 a souhlasila s dokončením veřejné kanalizace u budovy sauny
dle původního projektu, kdy souběžně se stavbou kanalizace bude provedena pouze rekonstrukce stávající dešové kanalizace.
• Rada souhlasila s nákupem IT techniky potřebné k výkonu činnosti
PO SMJ.
• Rada schválila zakoupení vodoměrů pro dálkový odečet dle nabídky
firmy Kamstrup na dodání 225 ks dálkových vodoměrů za cenu
522.225,35 Kč bez DPH.
• Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o odstranění
odpadu č. 10100464 ze dne 1. 4. 2013 uzavřené se společností Rumpold-P,
s. r. o. Příbram.
• Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o odběru a likvidaci tříděných odpadů ze dne 28. 8. 2012 uzavřené se společností AMT,
s. r. o. Příbram.
• Rada schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o zajištění služeb směsného komunálního odpadu s TS Příbram – navýšení ceny o inflaci.
• Rada také souhlasila s návrhem nového ceníku služeb poskytovaných
pracovníky SMJ včetně pronájmu techniky a schválila jeho platnost
od 1. 1. 2020.
• Rada byla informována p. Hlaváčkem, vedoucím TS o provozu sběrného
dvora a souhlasila s omezením přijímaného množství velkoobjemového
odpadu na sběrný dvůr od jednoho občana za jeden kalendářní rok
na jednu tunu odpadu.
• Rada byla informována o výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Služby městyse a Správy bytů Jince za rok 2019 a seznámena s inventarizačními zprávami za rok 2019 obou příspěvkových organizací.
• Rada schválila nový platový výměr ředitelce PO SMJ s platností od 1. 1.
2020.

Problematika ZŠ a MŠ Jince
• Rada byla pravidelně informována o chodu ZŠ a MŠ Jince (dokončení
půdní vestavby, plánovaná kontrola ČŠI, akce pořádané ZŠ – např. Masopustní průvod).

14

• Rada vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady ze strany zákonných zástupců - p. ředitel byl upozorněn na povinnost dodržování vydaného volebního řádu školské rady ZŠ a MŠ Jince.
• Rada jmenovala ze strany městyse Jince za členy do školské rady ZŠ
a MŠ Jince p. Ing. Jána Vavreka a Mgr. Petra Vejra.
• Rada schválila nový platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Jince s platností
od 1. 1. 2020.
• Rada byla informována o záležitostech projednaných v rámci školské
rady.
• Rada vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Jince ohledně nevyhovujícího stavu hromosvodů na budově MŠ a ZŠ Jince.

Organizační záležitosti
• Rada vzala na vědomí informaci vedoucího Obvodního oddělení policie
Příbram venkov Bc. Jan Synka o trestné činnosti a přestupcích spáchaných od počátku roku 2020 na území městyse.
• Rada schválila nákup zařízení pro monitoring ovzduší Perfect-Air od firmy Slamka consulting, s. r. o.
• Rada schválila v souladu se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě plán kontrol pro rok 2020.
• Rada souhlasila se zapojením do akce výsadby aleje podél cesty z Jinec
na Křešín, v případě, že majitelé pozemků dají souhlas s výsadbou stromů.
• Rada souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor
v budově č. p. 372 (bývalé zdravotní středisko) o výměře 39 m2 za stejných podmínek, jako byly prostory využívány doposud; než se najde
vhodný nájemce, je možné prostory operativně krátkodobě pronajmout.
• Rada vzala na vědomí informaci ministerstva zemědělství o navýšení
alokace pro MAS Brdy, z. ú. o 4.459.520 Kč čisté dotace
• Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacích
zařízení s firmou OTIS, a. s., s účinností od 1. 3. 2020.
• Na jednání rady byla dne 24. 2. 2020 pozvána p. Míková (provozovatelka sauny). Po krátkém jednání rada schválila výpově smlouvy o nájmu
nebytových prostor a výpůjčce sauny v Jincích s p. Míkovou ze dne
31. 5. 2019. Zároveň schválila přípravu nového výběrového řízení na provozování sauny a sportoviště.
• Rada schválila bezplatné zapůjčení stanů a zahradních setů SOŠ a SOU
Dubno v termínu 11. 6. 2020.
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• Rada vzala na vědomí znění Požárního řádu městyse Jince a souhlasila
s předložením řádu k projednání zastupitelstvu městyse.
• Rada na své jednání pozvala p. Krále, starostu obce Ohrazenice, ohledně
projednání případného napojení obce na vodovod městyse – bude předmětem dalších jednání.
• Rada také vzala na vědomí dopis od obce Čenkov ohledně případného
napojení na vodovod a kanalizaci městyse a pověřila paní M. Tichou jednáním s obcí Čenkov.
• Rada schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 632/3 o výměře
17 m2, p. č. 632/4 o výměře 16 m2, p. č. 632/5 o výměře 16 m2, p. č. 632/6
o výměře 16 m2 a p. č. a p. č. 632/2 o výměře 42 m2 za cenu 500 Kč vč.
DPH za 1 m2 Brdskému autoklubu v AČR.
• Rada schválila nabídku č. EE20230-0446-C_01 od společnosti Innogy
Energie na dodávku elektřiny a nabídku č. ZP2020-0655_02 na dodávku
zemního plynu pro rok 2021.
• Rada schválila nabídku společnosti ČIP plus, spol. s r. o. na rozšíření
CCTV – Městys Jince, sběrný dvůr za cenu 57.958,33 Kč vč. DPH výměnu kamerového systému na SD – ČIP.
• Rada schválila nabídku společnosti JD ROZHLASY, s. r. o. na sestavu
2 ks solárních svítidel EV3 1230 GPS klasik za cenu 40 tis vč. DPH.

Personální záležitosti
• Rada souhlasila s poskytnutím jednorázové odměny členům hasičského
sboru – zaměstnancům městyse Jince na DPP za pomoc při odstraňování následků vichřice částkou 2000 Kč na osobu.
• Schvaluje uzavření dohody o provedení práce s p. Kožíškem na pomocné
práce na sběrném dvoře od 1. 3. 2020 za odměnu 100 Kč/hod. v rozsahu
max. 300 hodin/rok.
• Rada schválila podání žádosti na Úřad práce ČR o organizování veřejné
služby.

Žádosti
• Rada projednala pět žádostí obyvatel Zborovské o vydání parkovacích
karet (vyhověno ve dvou případech) a žádost vojenské ubytovny o vydání parkovacích karet (schváleno vydání 10 ks dočasných parkovacích
karet).
• Rada se zabývala žádostí p. Kotrouše o posouzení využitelnosti pozemku
p. č. 434 v k. ú. Jince.
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• Rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6015229/1 Jince, Za Černým mostem, kNN pro parc. č. 930/2.
• Souhlasila s pokácením vybraných stromů z důvodu špatného zdravotního
stavu v souvislosti s přípravou podání žádosti o dotaci na akci „Zeleň III“.
• Rada vyhověla žádosti Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., MO Hořovice o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč z rozpočtu městyse
na činnost pro rok 2020.
• Rada nevyhověla žádosti o příspěvek pro seniory, zaslanou p. Zdeňkou
Novákovou - zástupkyní Klubu seniorů Lochovice.
• Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování ochranných bezpečnostních služeb číslo 100 – 1901/2020 s firmou SCHWARZ, s. r. o. – jednalo
se o bezplatné připojení objektu Běřín č. p. 22 na pult centralizované
ochrany vč. montáže EZS.
• Nevyhověla žádosti p. Novotného o hostování pouových atrakcí v roce
2020.
• Rada projednala žádost o odkup zaplocené části pozemku parc. č. 224 k. ú.
Běřín společnosti HPV – Pštrosí farma Jince, spol. s r. o., zastoupenou
spol. OPTREAL, spol. s r. o.
• Rada souhlasila jakožto vlastník pozemku parc. č. 737/3 v k. ú. Jince se
stavbou „Jince – Domovní ČOV pro rodinný dům č. p. 110“.
• Rada projednala žádost Ekonomického bydlení, s. r. o. ohledně pronájmu
pozemku u bytového domu, pronájmu části parkoviště k umístění jeřábu
po dobu stavby druhého bytového domu, souhlasu s vybudováním dalších parkovacích míst.
• Rada nevyhověla žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Nalžovickému zámku, p. s. s.
• Rada se zabývala žádostí p. Fišera o odkup pozemku pro výstavbu garáže v lokalitě F4.
• Rada vzala na vědomí žádost p. Siváka o odkup pozemku p. č. 1629, části pozemku p. č. 1631 (5 m2) a části pozemku p. č. 1632 (168 m2) v k. ú.
Jince.
• Rada vzala na vědomí žádost o pokácení, ořezání větví smrku u domu
č. p. 203 – k ořezání větví dojde do konce března.
• Rada souhlasila s odstraněním objektu „Jince – WC pro cestující
a úschovna zavazadel“ na parcele č. 957 v k. ú Jince – na nádraží budou
umístěny mobilní toalety.
• Rada nevyhověla žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse společnosti ALKA, o. p. s.
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Návrh usnesení Zastupitelstva městyse Jince
ze dne 11. 3. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení Pavel Bašík a Ing. Ján Vavrek.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Emilii Hurychovou a Ivu Jelínkovou.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání
zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. dle přílohy
č. 1 zápisu s doplněním o body programu Čerpání vodohospodářského fondu a Zpráva finančního výboru.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
Rady městyse za období od 12. 12. 2019 do 11. 3. 2020 dle přílohy č. 2
zápisu.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci starosty o stavu akcí zařazených do Programu rozvoje městyse Jince.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání Investičního
záměru na akci/projekt „Rekonstrukce hromosvodu a části střešního pláště, ZŠ Jince“ z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektu.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
o dotaci z programu Výstavba ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci
„Novostavba bytového domu na parc. č. 602/5 v k. ú. Jince“
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o konečném
výsledku plnění rozpočtu 2019 vč. rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu
2019 dle přílohy č. 3 zápisu.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o aktuálním stavu plnění rozpočtu 2020.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu 2020 včetně zapojení zůstatku roku 2019 do rozpočtu
2020 – dle přílohy č. 4 zápisu.
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Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vyřazení nepotřebného investičního majetku evidovaného pod inventárním číslem I 394 (jednostranný informační totem MŠ), I 524 (kompostéry K 390 obj. 400 l soubor m.), I 525 (plastové nádoby hnědé na odp. - soubor m.), I 338 (malá
vysávací sada).
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje použití prostředků
Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku městyse Jince
v částce 544.212,58 Kč dle přílohy č. 5 zápisu.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemků
p. č. 632/3, 632/4, 632/5, 632/6 a 632/2 v k. ú. Jince spolku Brdský autoklub v AČR, Jince za cenu 500,-/ m2 vč. DPH. Náklady spojené s převodem ponese kupující.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s přípravou prodeje
a) části pozemku p. č. 224 v k. ú. Běřín společnosti HPV – Pštrosí farma
Jince
b) pozemku p. č. 1097/1 v k. ú. Jince panu Znojilovi
c) pozemků p. č. 1629 v k. ú. Jince a části pozemku 1632 v k. ú Jince
p. Sivákovi
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s přípravou odkupu
a) části pozemku p. č. 410 v k. ú. Jince od p. Provazníkové
b) části pozemku p. č. 9 a p. č. 10 v k. ú. Jince od p. Fejtkové a p. Sivákové
c) p. č. 223/2 v k. ú. Jince od společnosti Světelná reklama Hrkal a Greiner, s. r. o.
d) části pozemku p. č. 112/1, 112/2 a 113 v k. ú. Rejkovice od manželů
Kleinhamplových.
Usnesení č. 16 Zastupitelstvo městyse Jince vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 Požární řád městyse Jince.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zařazení území
městyse Jince v územní působnosti MAS Brdy do územní působnosti MAS
Brdy na období 2021–2027 a pověřuje p. starostu k zastupování městyse
na jednáních povinných orgánů.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje navýšení měsíčních
odměn neuvolněných zastupitelů od 1. 4. 2020 o 10 % oproti stávající výši.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje uzavření dohody
o provedení práce do konce roku 2020 s p. Miroslavem Maršálkem na čin-
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Radní Miroslav Maršálek je dopisovatelem do několika regionálních novin,
zastupitel Vladimír Valta je velitelem sboru hasičů.

nost: dopisovatel městyse do pravidelné rubriky z regionu Jinecka do týdeníku Periskop s p. Vladimírem Valtou na činnosti: údržba požární techniky, výjezdy požární techniky a školení.
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince
a) bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol u ZO Českého svazu
zahrádkářů Jince, ZO Českého svazu chovatelů Jince. SH ČMS SDH
Jince, Tělovýchovné jednoty Jince, Jinečáčku, z. s., Jince, Tělocvičné
jednoty Sokol Jince, Pionýrské skupiny Jince, Českého rybářského svazu, z. s. Jince, SK Jince 1921 se závěrem: Finanční výbor doporučuje
proplacení dotace z rozpočtu Městyse Jince pro rok 2020
b) schvaluje plán kontrol finančního výboru na rok 2020.
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
p. místostarosty o aktuálním stavu nezaměstnanosti v jineckém regionu.
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s uzavřením Mateřské školy Jince od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

Městys Jince
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Plánovaná odstávka elektřiny
6. dubna 2020 (8.00 – 13.00 hodin)
Jince – Zborovská: č. p. 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 364, 365
parc. č. 706/1; parc. č. 706/40; parc. č. 714/2

7. dubna 2020 (7.30 – 12.00 hodin)
Jince: 102, 186, 191, 227, 281, 461, č. 1053275
Královky: 79, 229, 230, 231, 234, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
392, 406, č. 1053283
Pod Královkou: 150, 157, 187, 188, 355, 356, 378, 379, 410, 417
Pod Újezdem: 403, 409, parc. č. 735/12
Slavíkova: 106, 108, 110, 158, 159, 184, 185, 199, 222, parc. č. 281/2,
parc. č. 943
Zborovská

Víte, jaká je v Jincích momentální
kvalita ovzduší?
Můžete si to ověřit na www.jince.cz v nové
záložce Index kvality ovzduší (IKO).
Platforma perfect-Air je komplexní systém skládající
se ze široké sítě inteligentních stanic měření znečištění ovzduší a atmosférických podmínek a výkonného informačního systému, který shromaž uje a vyhodnocuje data odeslaná z jednotlivých stanic.
Uživatelé platformy získávají po otevření internetové aplikace perfect-Air
v libovolném webovém prohlížeči plný přístup ke shromážděným naměřeným datům.
Stanice měří atmosférický tlak, teplotu, relativní vlhkost, prašnost atd.
Data se aktualizují každé tři minuty.

Městys Jince přeje všem občanům, pokud možno,
klidné prožití velikonočních svátků.
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Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

Zákaz starých kotlů se blíží.
Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový, úsporný kotel.
Provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy
bude v roce 2022 zakázán.
Vyměňte svůj starý kotel
a vyhněte se pokutě.
A bude se i vám lépe dýchat.
www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
telefon: 257 280 991
e-mail: kotliky@kr-s.cz
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Typ nového
zdroje

% podpory
(všechny
oblasti)

Podpora bez kombinace s NZÚ
(max. dotace v Kč)
Ostatní oblasti Prioritní oblasti

Tepelná čerpadla /
Kotle na biomasu
– samočinná dodávka
paliva

80 %

120 000

127 500

Kotle na biomasu
– ruční dodávka paliva

80 %

100 000

107 500

Plynové kondenzační
kotle

75 %

95 000

102 500

Co můžete z dotace uhradit
– nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
a stavební práce
– novou otopnou soustavu
– rekonstrukci stávající otopné soustavy
– nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením
kotle do provozu
– projektovou dokumentaci
Peníze z Operačního programu Životní prostředí
pomohly již desítkám tisíc domácností.
Připojte se k nim i vy!
Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě.
www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
telefon: 257 280 991
e-mail: kotliky@kr-s.cz
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Získáte zde rady, jak při výměně kotle postupovat atd. Využijte poslední možnost kotlíkových dota cí.

Typy podporovaných zdrojů

Máte-li jakékoliv dotazy, obrate se na Úřad městyse Jince, kde vám budou zodpovězeny.

Na co je dotace určena a jaká je její výše
Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných
domů na výměnu kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy
dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

MAS Brdy, z. ú.
KDO JSME → Místní Akční Skupina zaměřená na rozvoj území, složená z občanů, spolků, firem a obcí
ČÍM SE ZABÝVÁME → rozdělování dotací i pro nejmenší organizace, školy, obce a realizací projektů

Podpora vzdělávání na Příbramsku

Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska, podpořený z MŠMT, resp. z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je již téměř rok v „běhu“. Partnery města Příbram v projektu MAP II
ORP Příbram jsou Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. Do projektu je zapojeno 62
mateřských, základních a základních uměleckých škol z Příbramska.
Na zasedání Řídícího výboru MAP II v prosinci 2019 byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP
II, resp. schválen zásobník projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním,
které spadají do území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance
z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených
jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území.
Strategický rámec v současné době obsahuje 256 projektů v celkové výši kolem 1 mld. korun. Jsou to
projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a
družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a
hřišť.
Při aktualizaci Strategického rámce MAP se také ukázalo,
že školy za poslední 4 roky, tedy za období 2016-2019, již
mnoho investovaly do vylepšení své infrastruktury a
vybavení a podařilo se již 30 projektů ve výši 200,5
milionů korun zrealizovat. Finanční prostředky školy,
resp. zřizovatelé škol, získaly z fondů EU, z národních
dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů.
Považujeme toto za velký úspěch škol i jejich zřizovatelů. Velké poděkování patří všem zřizovatelům škol,
kteří investují mnoho prostředků z vlastních zdrojů a aktivně vyhledávají další fondy a dotace tak, aby
školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich dětí.
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Služby městyse Jince

duben 2020

ODEČTY VODOMĚRŮ
Odečty vodoměrů za první čtyři měsíce roku 2020 budou pobíhat
od 20. 4. do 3. 5. 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,
776 635 117 nebo 773 759 945.

Sběrný dvůr a kompostárna jsou do odvolání
UZAVŘENY.
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.
Termíny svozů SKO v r. 2020 - svozový den ČTVRTEK
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Duben 2020

Květen 2020

2.
9.
16.
23.
30.
7.
14.
21.
28.

4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x

7
7
7
7
7
7
7
7
7

1 x 14
1 x 14

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

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

25

1 x 30

1 x 30

Informace z redakce

duben 2020

Informace od zdravotníků
Žádáme pacienty,
aby si před návštěvou ordinace praktického lékaře v Jincích
MUDr. Jaroslava Smutného předem telefonicky domluvili se
sestrou termín ošetření a dostavili se v uvedený čas. Do ordinace
chote pouze vy, kdo jste předem objednáni.
Tímto opatřením chceme zamezit koncentraci více osob na jednom místě. Telefon 318 692 205.
Iva Jelínková, sestra

Oblastní nemocnice Příbram přijímá vzhledem k šířící se
epidemii koronaviru následující preventivní opatření, která jsou
platná od úterý 17. března do odvolání:
1. Zrušeny jsou všechny neakutní operace – personál oznamuje tuto informaci objednaným pacientům prostřednictvím telefonu.
2. Uzavřeny budou veškeré odborné poradny a dětské vyšetření kyčlí.
3. V omezeném režimu budou fungovat chronické ambulance – personál
bude objednané pacienty kontaktovat telefonicky.
4. Péče o těhotné (kontroly, ultrazvuky) bude prováděna i nadále.
5. Rehabilitace areál II – Zdaboř: Vodoléčba a rehabilitační bazén budou
uzavřeny.
6. Provoz rehabilitace v areálu II – Zdaboř: bude omezena – dle telefonické dohody s ošetřujícím fyzioterapeutem.
7. Nesedejte si v čekárnách vedle sebe, dodržujte dostatečný odstup
od dalších pacientů.
8. Vstup do nemocnice je umožněn pouze jedním vchodem u hlavní recepce. Před ním bude pacientům prováděno měření tělesné teploty a dalších symptomů.
9. Zákaz doprovázení pacientů další osobou, pokud to není nezbytně nutné (například děti a imobilní osoby).
10. Kantýna v prostoru recepce je uzavřena.
11. Obracejte se na obvodního lékaře v případě potřeby prodloužení neschopenky nebo předepsání receptu.
Prosíme, sledujte facebook a webové stránky nemocnice
(www.nemocnicepribram.cz), kde budeme informace průběžně aktualizovat.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
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Informace
Pražské integrované dopravy
Dočasné úpravy příměstských
a regionálních autobusových linek
ve Středočeském kraji
Z důvodu nařízení Vlády ČR o uzavření škol a omezení kulturních akcí
bude na příměstských a regionálních autobusových linkách Pražské
integrované dopravy (PID) podobně jako v ostatních oblastech České
republiky od soboty 14. 3. 2020 mimořádně přizpůsobena dopravní obsluha dle režimu prázdninového omezení (většinou se jedná o zastavení provozu školních spojů a mírné prodloužení intervalů u linek
s krátkými intervaly).
Cílem opatření je reakce na zrušení výuky ve školství a také snížení vypravených vozů a řidičů, kteří musí zůstat se svými dětmi doma, současně
snížený stav částečně reflektuje případné onemocnění jízdního personálu.
Vlaky PID jezdí i nadále bez omezení.
Kde získat informace o aktuálním provozu PID
Infolinka PID 234 704 560 (pracovní dny 6.00–20.00, víkendy 8.00–
18.30 hod.)
Webové stránky: www.pid.cz
Informace o jízdních řádech: www.pid.cz/jizdni-rady-podle-linek
Facebook PID: www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava

Čtenáři píší
Děkuji Úřadu městyse Jince za návštěvu, přání a dárek k mým
narozeninám. Moc si toho vážím.
Jana Vojkovská
Ráda bych poděkovala paní Havrlíkové z obecního úřadu
za návštěvu a gratulaci k narozeninám. Udělala mi velikou
radost.
Blažena Gerlová
Děkuji Úřadu městyse Jince a jineckým zahrádkářům
za blahopřání k mým narozeninám. Potěšilo mě to.
Ladislav Vinš
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Jaro
Opět tu máme jaro. Vše se zazelenalo, dokonce i Vinice, která mnohé z nás
v zimě překvapila svou šedivostí. Není lehké hodnotit okolní změny, když
my se pomalu posouváme časem, který je nám vyměřen. Některým z nás
se tak může zdát, že se nic zvláštního neděje. Co se za mnohá léta skutečně změnilo, by nám mohli říci ti, kteří odtud odešli třeba před sto lety.
Tehdy byla Vinice místem, kam chodili jinečtí lázeňští hosté na procházky.
Byla to hlavní parková lesní cesta. Začínala nedaleko železničního přejezdu z Jinec na Běštín, procházela středem celou Vinicí a končila nad Čenkovem. V době největší slávy jineckých lázní tu byly lavičky, na nichž si
lázeňští hosté mohli odpočinout a pokochat pohledem na okolní krajinu
a Jince.
Pamatuji si, že ještě před sedmdesáti lety nad rybníkem Pecovák rostly
borovice. I tehdy bylo překvapující, jak v tomto suchém břidlicovém místě
mohly vegetovat. Možná, že po jejich zasazení o ně někdo velmi dobře pečoval. V polovině stráně byla pěšinka, kterou se Vinicí dalo přejít od železničního mostu až k místu, kudy se scházelo ke Kubově lávce. Celá část
Vinice nad dolními Jincemi byla protkána množstvím cestiček, kterými
běřínští občané chodili na nákup do Jinec, a hlavně v neděli do kostela.
Dospělí chodili přes železniční most, děti lesem pod „železniční můstek“
vzdálený asi dvě stě metrů od závor, nebo po běřínské cestě. Dnes už většina cestiček zmizela stejně jako zákopy, které v roce 1945 vykopali němečtí vojáci v blízkosti železničního mostu k jeho ochraně. Dnes už pěšky
chodíme snad jen na výlet, a to po udržovaných a značených cestách.
Jak mizela původní Vinice, mizeli i její obyvatelé. Žili zde zajíci, bažanti,
koroptve, dole u vody pak spousta hmyzu, který jen výjimečně vzbudí naši
pozornost. Ve vzduchu létali motýli, na zemi běhali mravenci a v Litavce
bylo množství ryb a rovněž i těch tvorů, které jsme nemilovali. Třeba pijavice. A dnes, trochu s překvapením, zjišujeme, že mravenci jsou pro lesní
systém velmi důležití. Bohužel, v lese už jejich velká mraveniště, z kterých
se do okolí rozbíhají tisíce jejich obyvatel, téměř nevidíme. Z těch tvorečků, kteří nám tu ve větším množství zbyli a které máme rádi, to jsou například veverky. Ti opační, z nichž nemáme velkou radost, to jsou divoká
prasata a z hmyzu klíšata.
Pak je tu také kůrovec, kterému, jak se zdá, dnešní doba velmi vyhovuje.
Je otázkou, zda a jak dlouho vydrží smrkový les nad dolními Jincemi
a pak směrem k Čenkovu. Ten uprostřed už pomalu vymizel.
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O něco výš, jdeme-li cestou z Běřína na Křižatka, je místo, kde se setkávají lesní cesty z Běřína a z Běštína s asfaltovou silnicí z Klínku na Komorsko a k radaru. Na začátku této cesty býval v lese močálek nazývaný místními obyvateli „Lokáč“. Dávno tam již není. Nedaleko odtud je malé lesní
jezírko „Kal“. Já si ho pamatuji jako hezký lesní rybníček, kolem něhož
na podzim rostly hříbky. Když jsem k němu loni na podzim zašel, už to
bylo jen menší bahnisko zčásti zanesené dřevem.
Cosi se poslední dobou kolem nás změnilo. Vinice je jen nepatrný zlomek
přírody. Snad nestojí ani za to se o ní zmiňovat. Před časem jsem v novinách četl, jak například umírá Balt, což je veliké, velikánské moře. Z polských pobřežních vod zmizela baltická treska. Tak to tam psali. Když si
letos v květnu sednu pod rozkvetlý strom, nebudou nade mnou bzučet
stovky včel, jako tomu bývalo dřív. Zato po nedaleké silnici projede množství aut. Pokrok se skutečně, ale skutečně nedá zastavit.
František Jocha
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Koronavirus má i své klady
Zkusme se navzdory všem negativům na opatření, která koronavirus přinesl, podívat jinak. V této souvislosti se na Facebooku objevil článek
s názvem Pozitiva koronaviru, který vám předkládáme k zamyšlení.
„Možná, že máme zpomalit, zklidnit se. Nenapadlo vás, že se svět třeba
potřebuje trochu otřást, aby lidé opustili marnost a našli v sobě opět pokoru? Hektický styl života založený na vydělávání peněz na něco,
na co si ve výsledku ani nejsme schopni najít čas… V tempu samozřejmosti
úkonů, které si žádá současná doba, nemáme ani prostor se zastavit a zamyslet se nad tím, zda je vlastně to, co děláme a jak žijeme ve skutečnosti
to, co vlastně chceme a co jsme si od života přáli.
Pokud něco nedokážeme sami, stane se tak z vyšší moci. Stejně tak, jako
když manažeři pracují do roztrhání těla, až jim ho nakonec nečekaně roztrhne infarkt. Žijeme ve společnosti, která si neumí říct sama od sebe
„dost“, naopak! Čím víc máme, tím víc chceme, čím fungujeme rychleji, tím
jsme pod ještě větším tlakem na zrychlení. Původní hodnoty jsou popřeny,
protože je lidstvo masírováno svými absurdními a uměle vytvořenými pravidly mířícími na dokonalost, maximální výkon a hromadění statků.
Tak dlouho jsme – mezi řečí – volali po udržitelnosti, lokálnosti a návratu k původním hodnotám rodiny a principům přírody, až přišlo něco,
co nám vytvořilo prostor k tomu to udělat. Jen jsme možná nečekali, že to
bude tak netradiční a radikální cestou.
Rušení akcí znamená být víc doma, mít víc času pro sebe a aktivity,
na které jsme si jej dosud nebyli schopni najít. Konečně vzniká prostor pro
to si pořádně uklidit – v bytě i v sobě. Konečně je příležitost začít si víc
číst, běhat, vytáhnout štětec a barvy a začít malovat, po dlouhé době oprášit kytaru a pustit se do hraní, konečně máme prostor na studium toho,
oč se zajímáme. Internet je nekonečným informačním zdrojem ve svém dobrém i špatném slova smyslu. Přestaňte tolik číst o koronaviru a puste si
místo toho dobrý film.
Co je na tom všem také příjemné je fakt, že vlastně docela ušetříme. Akce
a obchodní domy, které strategicky ztenčují naše peněženky, vyměníme
za procházky v lese a společenské hry s rodinou či v malém kruhu přátel,
na které jsme si dlouho nenašli čas. Začneme si doma víc vařit. Jaro volá
po přípravě půdy na zahrádce, abychom mohli sklízet své vlastní plody.
Konečně mají rodiče čas na své děti, protože jim vlastně ani nic jiného nezbývá. Nezní vám to jako návrat k původnímu smyslu života? K nezávislé
samostatnosti, k rodině, k přírodě? Zkusme tolik nepodléhat negativní mediální masáži a využít této situace k malé či větší osobní transformaci!“
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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)

Krátká videa ze školního masopustu najdete na YouTube.

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. dubna 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.

IV. část

Obecní zastupitelstvo
Zmínili jsme se o tom, že jinecké obecní zastupitelstvo vydávalo nemalé
finanční prostředky na odstraňování škod způsobovaných povodněmi.
Ty byly častou hrozbou pro Jince a Rejkovice. Jen v poslední čtvrtině
19. století zasáhly povodně náš region několikrát. Pomineme-li ničivou povodeň z května r. 1872, která způsobila nesmírné škody v celém povodí Litavky, postihly Jince tři velké povodně: první v roce 1890. V jinecké farní
kronice se dočítáme, že „dne 23. listopadu (1890) ohrožena byla obec jinecká pohromou živelní, a sice přívalem velkých vod, které značných
škod na pozemcích jednotlivců i na okresní silnici způsobily.“ Největší
škodu tehdy utrpěli mlynáři Jos. Chramosta z Jinec a Fr. Anděl z Rejkovic. Po dlouhých jednáních poskytl zemský výbor jinecké obci podporu
ve výši 2 178 zl. 9 kr., z čehož největší část dostali zmínění dva mlynáři.
Ale řadě dalších občanů hradila jinecká obec, i když jen částečně, škody
způsobené povodní z vlastního rozpočtu. Navíc musela ze svých nevelkých
finančních prostředků zaplatit náklady spojené s opravou zničených komunikací apod.
Další povodeň zasáhla Jince a okolní vesnice v roce 1895. V tomto roce
„na počátku žní zastihla celou vůkolní krajinu jineckou strašná bouře
provázena jsouc kroupami a velikým vichrem, který vyvrátil na návsi
přes 150 let starý kaštan, jenž pádem svým na kusy rozbil kamennou
sochu sv. Jana Nepomuckého bezprostředně pod ním stojící, (že) i jiné
ještě škody nemalé způsobeny byly na pozemcích, v zahradách a na cestách, netřeba připomínati.“
Další dvě velké povodně, kdy „dvakráte strašlivě rozvodnil se Vohrazenický potok“ a Litavka postihly Jince v roce 1897. Dne 6. června došlo
k velké průtrži mračen v okolí Příbrami, která způsobila rozvodnění Litavky. Za necelý měsíc, 3. července 1897, zde došlo k nové průtrži mračen,
navíc s velkým krupobitím, které způsobilo další škody. Tehdy bylo
na několika poradách zástupců nejvíce postižených obcí v povodí Litavky
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rozhodnuto provést regulaci Ohrazenického potoka a Litavky nejméně od
jejího soutoku s Ohrazenickým potokem. Pokud jde o Jince, bylo na zvláštní schůzi jineckého obecního zastupitelstva dne 9. září 1897 mj. rozhodnuto, že je nutné v prvé řadě regulovat Ohrazenický potok, jehož vody při
častých povodních ohrožovaly zejména dolejší Jince a pak Rejkovice. Dále
zde bylo konstatováno, že „J. Jasnost kníže pán (von Hanau) se o tuto
regulaci velice zajímá, což dal tím najevo, že veškeré plány i rozpočty
nechal svými úředníky pro tuto regulaci zpracovat bezplatně a jakožto
příspěvek pro tuto regulaci složil ihned do hořovické záložny 500 zl.“
Pochopitelně tento postoj majitele hořovického velkostatku nebyl diktován
jen snahou pomoci jineckým občanům, ale i tím, že časté povodně ničily
také jeho polnosti. Dne 28. 10. 1897 jedná opět obecní zastupitelstvo o této
regulaci, konstatuje, že se již vyklízí řečiště potoka tak, aby voda nadále
neohrožovala jinecké náměstí. Poněvadž se bude musit postavit nový most
přes Ohrazenický potok (u náměstí), který je na okresní silnici, rozhodlo
se obecní zastupitelstvo jednat o „subvence zemské a státní“, nebo náklady na regulaci Ohrazenického potoka a stavbu nového mostu byly mezitím
vyčísleny na 9 200 zl. Ještě po dvou letech, v dubnu 1899, posílá jinecké
obecní zastupitelstvo petici okresnímu hejtmanství a okresnímu výboru,
aby intervenovaly u pražského místodržitelství a zemského výboru, aby
byla urychleně regulována – tentokrát Litavka. Dne 20. dubna 1900 bylo
na obecním zastupitelstvu usneseno, „aby starosta Dom. Eška a farář
Em. Picka jeli intervenovat ohledně regulace Ohrazenického potoka do
Vídně!“ Zda se tato cesta do Vídně uskutečnila, není ze zachovalých písemností patrné. O regulaci, zejména Ohrazenického potoka, jednalo jinecké obecní zastupitelstvo ještě několikrát, naposledy 25. října 1900 a
10. listopadu téhož roku. Opět zde hrály rozhodující úlohu finance, nebo
jak okresní hejtmanství, tak zejména místodržitelství se zdráhaly hradit
v plné výši tuto nákladnou akci, a naopak se snažily, aby se regulace prováděla v režii jinecké obce.
Už jenom tento přehled o nákladech spojených s odstraňováním škod
po povodních ukazuje, jaké finanční (ale i technické, administrativní) problémy muselo řešit jinecké obecní zastupitelstvo. A to měli jinečtí radní
další – na tehdejší dobu velkorysé – plány na zvelebování obce, které také
v průběhu posledního desetiletí 19. století ve značné míře realizovali.
Zdroj: Sborník Podbrdsko č. V/1998, článek Jince před sto lety, autor Jan Beránek.

Pokračování příště.

Ung.
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Společenské centrum Josefa Slavíka

duben 2020

V dubnu se ruší schůzky
• klubu učitelů – důchodců
• klubu vojenských důchodců
Senior klub se sejde 14. dubna.

Hudební festival Antonína Dvořáka 2020
Opatření stanovená vládou platí prozatím do 12. dubna, proto přípravy festivalu pokračují v nezměněné podobě.
Jakmile skončí nouzový stav, budou pořadatelé připraveni koncerty realizovat. Aktuální dění sledujte na www.hfad.cz.

Váš oddaný Antonín Dvořák
Právě tak zní motto letošního ročníku, který chce ukázat nejen velikost
Dvořákova umění, ale také mimořádně lidský rozměr jeho osobnosti.
Na koncertech budou zastoupena díla přátel Antonína Dvořáka či díla věnovaná Antonínem Dvořákem jeho přátelům a rodinným příslušníkům.
Na 25. dubna bylo plánováno slavnostní zahájení hudebního
festivalu, které se tradičně odehrává v příbramském Divadle A. Dvořáka. Pokud situace dovolí, jeho protagonisty budou Petr Nekoranec, Lenka
Máčiková Kusendová (SR) a Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba Kleckera. Představí dílo A. Dvořáka, L. Janáčka,
G. Pucciniho a oživí dílo moravského skladatele poloviny 20. století Rudolfa Heidera.

SLAVÍKOVY JINCE 2020
Houslový koncert k uctění památky
Josefa Slavíka se bude konat v neděli
24. května 2020 od 16 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Účinkuje prof. Pražské konzervatoře Michal
Foltýn a prof. Daniela Foltýnová.
Foto Sára Saudková
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Knihovna Jince

duben 2020

Od 13. března je knihovna z důvodu nařízení vlády ČR
do odvolání uzavřena.
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Ve dnech 16. – 17. 4. a 20. 4. bude knihovna UZAVŘENA z důvodu
dovolené.

MAGNESIA LITERA (19. ročník) – cena čtenářů – nejlepší
původní česká beletrie (próza, poezie, dětská kniha) vydaná
v roce 2019
Stejně jako v minulých letech se chceme podílet na čtenářské části soutěže
Magnesia Litera.
Hlasovat můžete prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na:
https://www.magnesia-litera.cz/#nominace
V tomto hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno
a adresu dotyčného čtenáře (anketa tedy není anonymní). Je to proto, že
každý mail bude zařazen do slosování. Vylosováno bude 500 čtenářů, kteří
pak získají poukázku v hodnotě 200,- Kč na nákup knih od knihkupectví
Kosmas. 2. duben 2020 je dnem uzávěrky hlasování.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční 7. dubna 2020 v přímém přenosu vysílaném Českou televizí.

Vyhlášení literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka 2020
Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje už tradiční literární soutěž
"Příbram Hanuše Jelínka 2020." Tento ročník bude výjimečný tím, že jsme
se rozhodli rozšířit soutěž o další dvě kategorie, takže mohou posílat svá
díla všichni milovníci literatury bez rozdílu věku. Soutěžit můžete v oblasti prózy a poezie a téma je libovolné. Uzávěrka soutěže bude 30. dubna. Přejeme všem hodně štěstí!

Vyhlášení soutěže: BOŽÍ (JAKO) BOŽENA
Městská knihovna Dobříš vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž pro děti i
dospělé ke 200. výročí narození Boženy Němcové.
Máte rádi pohádky Boženy Němcové, Babičku či jiné její dílo? Zaujal vás
osud spisovatelky, jejíž tvorba zajímá čtenáře i v roce jejích dvoustých
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narozenin? Pište, malujte, sochejte, fote, natočte video… Dopište pokračování vaší oblíbené pohádky či napište vlastní pohádku, ilustrujte scénu
z jakékoli knihy B.N., natočte blahopřání Boženě k narozeninám, zamyslete se nad odkazem a významem jejího díla pro dnešní společnost nebo
třeba vyprávějte o své vlastní babičce.
Práce musí být předány nebo odeslány do Městské knihovny Dobříš nejpozději do 30. dubna 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 28. května 2020 v Městské knihovně Dobříš od 17.00 hodin.
Více na - https://www.knihovnadobris.cz/vyhlaseni-souteze-bozijako-bozena/ nebo v Místní lidové knihovně Jince.

KNIŽNÍ NOVINKY
I v březnu nám naši spoluobčané darovali knihy pro obohacení
našeho knižního fondu. Úplný seznam knih naleznete na webových
stránkách knihovny www.jince-knihovna.cz

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Vyhodnocení 103. výtvarné a literární soutěže na téma:
Karneval
Celkem odevzdaných 30 prací, včetně 1 práce společné.
ZŠ Jince
1. třída
Jan Diviš
ZŠ Hluboš
1. třída
Kuba Horáček
3. třída
Zdenda Krejčí
4. třída
Martin Valvoda
5. třída
Simona Čajanová
Zvláštní cena
společná práce žáčků 1. a 2. oddělení ŠD
při ZŠ Jince
3. třída
Tereza Macounová – ZŠ Hluboš
4. třída
Kuba Dvořák – ZŠ Hluboš
Cena poroty
1. třída
Zdenička Langová – ZŠ Hluboš
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_vytvarne_
souteze_knihovny_na_tema_Karneval/
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2. průvod masopustních maškar ZŠ Jince
Dne 25. 2. 2020 se při svém masopustním průvodu děti z jinecké základní
školy, mimo jiné, zastavily u Společenského centra Josefa Slavíka. Zde se
kromě zpěvu a tanců odehrála tradiční scénka, kdy masopustní kobyle,
která na sebe vzala hříchy ze školních lavic, byla setnuta hlava. Následně
kobyla obživla a odlehčena od hříchů, za velkého veselí přihlížejících, pokračovala s ostatními v zábavě. Masopustní veselí by nebylo celé bez něčeho dobrého na zub, proto nechybělo malé občerstvení. Bylo to moc milé
a všem organizátorům patří velký dík. Kdo jste neměli možnost průvod
spatřit, několik fotografií: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Masopust_ZS_2020/

Výtvarná dílna dne 26. 2. 2020 –
téma Tužkovník pes
Všichni víme, jak vypadá stolek školáka, ale i předškoláka. Abychom si všechny potřebné tužky, gumy,
sponky, ořezávátka apod. pěkně uspořádali, vytvořili jsme si veselý tužkovník. A kdo je nejlepší hlídač? No přece pes. Nyní se již nebudou tužky válet
všude možně. Jak se to malým tvořílkům povedlo,
posu te sami: https://knihovna-jince.rajce.
idnes.cz/Tuzkovnik_pes/
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Výtvarná dílna dne 4. 3. 2020 –
téma Obal na knížku
Jelikož je březen měsícem knihy, každá, by ta
nejmenší knížka by měla být proti případné „nehodě“ pěkně obalená. Takový nápaditý obal jsme
si vyzkoušeli zhotovit i v knihovně s malými
tvořílky.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Obal_na_knizku/

Výtvarná dílna dne 11. 3.
2020 – téma Automobil snů
K výrobě automobilu snů pro naše
malé tvořílky, ale nejen pro ně, jsme
opětovně využili náš oblíbený materiál
- ruličky od toaletního papíru. Škoda,
že nás nebylo více, mohli jsme si i zazávodit.
Foto: https://knihovna-jince.rajce.
idnes.cz/Auto_snu/

Další březnové akce jsme museli z důvodu vládou vyhlášeného
nouzového stavu zrušit nebo přesunout na pozdější termíny.
Sledujte webové stránky knihovny nebo Facebook, kde budou
všechny termíny aktualizovány.

Zatím připomínáme a připravujeme
(akce se budou konat dle vývoje situace):

Nová soutěž pro děti na měsíc DUBEN
Téma:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK

Odevzdání:

do 17. dubna 2020

Vyhodnocení:

24. dubna 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka
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Dubnové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 do 16.45 hodin
15. 4. 2020
22. 4. 2020
29. 4. 2020

téma Chobotnice
téma Sova
téma Noc a den

Zájezd do Techmanie Science Centra Plzeň
dne 23. 4. 2020
pro vítěze soutěže „Kde končí svět“ ze ZŠ Hluboš - Čajanovou Simonu,
Buchtelovou Nicol, Šmalclovou Nikolu. Bližší informace obdrží jmenované
cestou p. uč. Tetourové Marie.

Připravujeme:

Nová soutěž pro děti na měsíc KVĚTEN
Téma:

HUDEBNÍ NÁSTROJE

Odevzdání:

do 7. května 2020

Vyhodnocení:

15. května 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka

Květnové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hod.
6. 5. 2020
13. 5. 2020
20. 5. 2020
27. 5. 2020

téma Říše hmyzu a bezobratlí
téma Včela medonosná
téma Mravenec Ferda
téma Hlemýž

Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
a k l i d n é Ve l i k o n o c e p ř e j e
Knihovna Jince

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

duben 2020

Správy z Jinečáčku
Drahí, milí, ubehol

alší krásny a produktívny čas.

Na prelome mesiaca boli v Jinečáčku usporiadané maškarné
večierky, pre
ve ký
úspech
hne dva.
Deti si vyrobili
masky princezien
a šašov a náramne to roztočili
spolu s maminkou Luckou na
parkete. Bolo to
grandiózne.
Spoločnos ESSENS predstavila aktivity firmy a širokú škálu produktov.
Zakladajú si na šetrnosti voči životnému prostrediu, ahkej odburatelnosti v prírode a priaznivom vplyve
na organizmus. Jedná sa o výživové doplnky, kozmetiku a čistiace prostriedky. Essens holkám
akujeme za prínosnú prednášku s ochutnávkou a Lenke s Jiřkou za zabezpečenie pohostenia.
Prednáška o dentálnej hygienie mala rovnako ve ký
úspech. Dentálna hygienička
pani Lucie Ráczová a jej dar pútavého prejavu si nás všetkých
naprosto získal. Prebrali sme
techniky čistenia, zvyky a návyky a aj trošku psychológie.
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V rámci pohybových aktivít a svedomitých postojov sa mamičky s demi
vrhli na precízny jarný úklid, úctihodné počiny, handrou pohladný sná
každý kútik. Pavli, Jani, Jiřka, bozkávam.

A ve ké pochvaly patria aj alším mamičkám. Helena a Nikol sa pustili
do šitia rúškov a rozniesli ich po obci. No nie je to nádherá, taká pospolitos je ojedinelá a vzácna.
Aj hoci sme momentálne obmädzené, stále sme tu navzájom pre seba.
A já už sa teším, až sa stretneme a všetku tú absenciu si vynahradíme.
Srdečne, Monika Hrňa

Dobročinný bazárek Jinečáčku
Aktivní mateřské centrum Jinečáček uspořádalo 2. a 3. března další bazárek. Proběhl v sále Společenského centra JS a našlo se na něm mnoho zajímavého a užitečného zboží.
Maminky si mohly například pořídit oblečení pro
sebe i pro děti, hračky, plyšová zvířátka, knížky, časopisy, puzzle, pexesa a jiné
hry. Nás pestrou nabídkou
provedla vedoucí herničky
Jinečáčku Monika Hrňa.
Miroslav Maršálek
Jinečáček
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Pionýrská skupina Jince

duben 2020

Oddíl Trilobit
Na březen jsme měli v oddíle Trilobit naplánováno spoustu
aktivit – tento měsíc měl být zaměřen na zvířata žijící v našich lesích a lukách. Neměla chybět tradiční tělocvična, výlet do přírody
spojený s odléváním stop, ale i netradiční zdobení velikonočních vajec a
spousta dalšího. Bohužel, stejně jako všechny ostatní sdružovací aktivity,
i schůzky oddílu jsou až do odvolání zrušeny. Ale my si to určitě vynahradíme!

Tvořivé dílničky v novém
Pionýrská skupina Jince a její oddíly se již téměř deset let scházejí v klubovně Společenského centra Josefa Slavíka. Tato místnost ve druhém patře je nám již však malá. Na schůzky ještě jen tak tak stačí, ale pro pořádání již skoro tradičních tvořivých dílniček oddílu Trilobit, které jsou čím
dál oblíbenější, je již nevyhovující.
Proto jsme se koncem roku 2019 rozhodli pronajmout prostory v Eškově
ulici, kde vznikla krásná dílna právě pro všechny naše tvořivé aktivity.
Zde budou, až se situace umoudří, probíhat jednou za 14 dní tvořivé dílničky pro naše malé i velké kamarády.
Dílničky s názvem Malí tvořílci jsou pro děti ve věku 6 – 9 let a zaměřené na jednodušší tvoření.
Malí kutilové jsou pro naše starší kamarády od 10 let a tvoření je již
těžší.
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Otevření nové klubovny oddílu Trilobit.

Foto Miroslav Maršálek

Do budoucna plánujeme i odpoledne zaměřená na ruční práce – pletení,
šití.
Rádi bychom uskutečnili i nějaké modelářské dílničky pro kluky.
Finanční prostředky získala Pionýrská skupina z dotací od ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeského kraje a městyse Jince.
Velký dík za pomoc při realizaci patří obci a její příspěvkové organizaci
Služby městyse Jince, panu Karlovi Turkovi za promyšlené vybavení dílny, panu Martinovi Píchalovi za elektropráce, panu Martinovi Bubníkovi
za vymalování prostor, panu Pavlovi Jíchovi za instalatérské práce, manželům Merhautovým za skvělý přistup a všem kamarádům za pomoc
při stěhování a úklidu.
Markéta Fraitová, vedoucí oddílu
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/
Z_otevreni_dilnicky_oddilu_Trilobit_Pionyrske_skupiny_Jince_2020/
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9. března - první dílnička Trilobitu v novém pro mladší děti. Velikonoční
tvoření si nenechal ujít starosta městyse Jince Josef Hála.

3. března členky oddílu Trilobit
vyráběly košíčky z pedigu.

Miroslav Maršálek
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Šachový kroužek PS Jince
Vzhledem k tomu, že Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince má své členy v několika regionech příbramského a berounského okresu, přerušil již počátkem března schůzky a komunikuje po internetu.
Je vyhlášena soutěž v řešení úloh, do níž se nejpohotověji zapojili jako
1. Jan Mauric, 2. Tomáš Brotánek, 3. Daniel Maršálek a 4. Robert Tržil.
Ukazuje se, kdo jen nečinně sedí na kroužku a naopak, kdo je ochoten pro
svoje vzdělání něco, třeba jen málo, udělat.
To bude v následujícím období zvláš důležité, protože se bude muset radikálně upravit kalendář a zřejmě i soutěžní řád mistrovských soutěží.

Rekordní účast v Hostomicích
Jineckou výpravu podržely nejvýrazněji dívky
Celkem 40 hráčů nastoupilo do bojů v Otevřeném přeboru města Hostomice, kterou organizoval ŠK při MěÚ v sobotu 29. února v prostorách Základní školy Pavla Lisého. Bylo to i zásluhou výpravy Pionýrské skupiny
Jince (a ŠO TJ), v níž bylo 18 hráčů, a to se ještě někteří nedostavili.

Je také potěšitelné, že se dařilo našim dívkám. Nejlepšího výsledku z výpravy dosáhla Tereza Lísková. Společně s absolutním vítězem turnaje
domácím Vítem Parkánem vybojovala 6 bodů, ale vzhledem k pomocnému
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hodnocení BH obsadila „až“
2. místo. Skvěle si vedla
i Anna Šimpachová.
Ta měla v závěru o bod méně
a skončila celkové sedmá.
Byla druhou nejúspěšnější
členkou výpravy ze všech
kluků a holek.
O půl bodu za ní skončili naši
nejlepší kluci. Tomáš Brotánek, Jakub Šafarčík a
Antonín Mezera obsadili
8., 9. a 10. místo. Pět hráčů
Jinec mezi nejlepšími deseti
hráči turnaje - to je velmi
pěkné.
A to navíc ještě o půl bodu
méně (4 body) měli čtyři další
naši hráči. Byli to 13. Adam
Hečl, 14. Nicol Šmejkalová,
16. Tadeáš Červenka a 17.
Kryštof Kaucký.

Anna Šimpachová

Ondra Vlach

Se třemi body v turnaji skončili většinou mladší a nadějní hráči. Nejlepší
z nich byl nováček Bohumil Cíza. Následovali Vojtěch Přibyl, Jan Mauric
a Ondřej Vlach. Po dvou bodech si připsali Daniel Maršálek, Vojtěch
Došek, Lev Nykonyuk a Šimon Ungr. Bez bodového zisku neodešel ani
Jakub Cíza.
Děkuji všem rodičům, dobrovolníkům a hráčům, kteří se na této úspěšné
a pohodové akci podíleli. Moc si toho vážím.

Miniturnaj k Mezinárodnímu dni žen
Druhou největší účast dívek zaznamenali organizátoři miniturnaje k MDŽ.
V hlavní soutěži zvítězila podle očekávání hráčka ŠK Příbram-Baník Eliška Kováříková. Z členek pořadatelské Pionýrské skupiny Jince a hráček
Šachového oddílu TJ Jince (ač momentálně „neaktivní“) byla nejlepší
Nicol Šmejkalová, která se po delší pauze dostává do nebývalé formy.
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A tak si odnesla po zásluze stříbrnou medaili. Na pomyslné stupně vítězů
se dostala ještě Tereza Lísková, ale jen velmi těsně před Annou Šimpachovou. Následovala Šárka Brotánková z Komárova a Ivana Mauricová z Jinec. Zdá se, že jinecký ženský šach má velkou naději dostat se
opět na výsluní.

Nicol Šmejkalová

Tonda Mezera

V turnaji mohli hrát
i chlapci. Z nich byl
nejlepší absolutní vítěz
turnaje
Antonín
Mezera. S jednobodovým odstupem za ním
(a za nejlepšími dívkami) skončili 4. Tomáš
Brotánek, 5. Kryštof
Kaucký, 6. Jan Mauric
a 7. Vojtěch Došek.
Do přeplněné místnosti se vtěsnalo spolu s diváky celkem 19 hráčů.

Další připravované akce i pro děti a mládež:
průběžně: soutěž členů ŠK PS Jince a dalších zájemců (pokud poskytli
aktuální e-mail) prostřednictvím internetu.
Další akce: sledujte webové stánky Pionýrské skupiny
Jince a Facebook.
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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Ze života školy

duben 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
První týden v březnu jsme si v mateřské škole užili divadelní
představení „Průzkumníci v Africe“, které nám přijelo zahrát
Divadlo Letadlo. Seznámili jsme se se zvířátky, která žijí v Africe, i s místními obyvateli.
Ve třídách jsme vyháněli zimu a nedočkavě vyhlíželi jaro. Při procházkách
venku jsme pozorovali první jarní kytičky – sněženky a petrklíče a užívali
si prvních jarních paprsků.
Od 16. 3. je mateřská škola do odvolání uzavřena.

Zápis dětí do MŠ Sluníčko se bude konat
4. 5. 2020 od 10.00 do 14.00 hodin
v zelené budově – 1. patro.
za kolektiv MŠ Sluníčko Jince
Veronika Steinová a Lubomíra Endrštová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince

www.zsjince.cz

Vážení rodiče,
vzhledem k nařízení vlády je základní škola v Jincích od středy 11. března
2020 na dobu neurčitou uzavřena.
Učitelé vytvářejí pro žáky nejrůznější úkoly a pracovní listy. Část úkolů
na dobu mimořádného přerušení výuky byla žákům již zadána a další budou zadávány vždy koncem týdne. Forma zadávání úkolů bude probíhat
prostřednictvím elektronické komunikace.
Sportovní hala v areálu ZŠ bude po dobu přerušení výuky uzavřena,
ve škole budou probíhat pouze provozní opravy a hygienická opatření.
Termín zápisu do ZŠ prozatím zůstává v platnosti (tj. 16. 4. 2020).
Škola zvažuje zápis bez účasti dětí, tj. pouze odevzdáním (zasláním) přihlášek a dalších požadovaných dokumentů do základní školy.
Uzavřena je na dobu neurčitou i mateřská škola v Jincích.
Veškeré informace a jakékoliv změny budou uvedeny na webu školy
(www.zsjince.cz).
Mgr. Petr Brychta, Ph.D.
ředitel ZŠ a MŠ Jince

Z činnosti naší školy
Během uplynulých měsíců se žáci naší školy zúčastnili spousty akcí. Poj me si společně připomenout, co všechno měli možnost zažít.
Ještě před koncem roku 2019 vyrazili žáci 6. třídy společně se svými učitelkami do Prahy, kde navštívili nově zrekonstruované Národní muzeum.
I přesto, že ještě nebyly zpřístupněné všechny expozice, žáci si mohli prohlédnout sochy a busty významných osobností a také se zúčastnili působivé velkoplošné projekce shrnující základní mezníky našich dějin. Při zpáteční cestě si ještě na nádraží všichni stihli připomenout postavu Nicholase Wintona. Příběh plný empatie a záchrany židovských dětí budiž pro
všechny inspirací.
Několik desítek žáků mělo také možnost vyrazit na utkání hokejové Tipsport extraligy. Největší sportovní hala u nás, pražská O2 Arena, hostila
souboj domácí Sparty s Plzní. K vidění bylo vyrovnané a napínavé utkání,
což společně s atmosférou na stadionu vytvořilo pro žáky nevšední zážitek.

50

Dále se ve škole uskutečnily volby do školské rady ze strany zákonných
zástupců. Volby proběhly v rámci školního jarmarku a rodiče našich žáků
mohli vybírat z celkem 5 kandidátů. Nakonec byli do školské rady zvoleni
pan Ing. Martin Vejr a pan Pavel Linhart. Oba se školou již dříve spolupracovali jako vedoucí školních kroužků.
V prvních měsících roku 2020 vyslala naše škola své reprezentanty na
nejrůznější soutěže. A se již jednalo o turnaj ve vybíjené, anebo o okresní
kolo zeměpisné olympiády, žáci naší školy se rozhodně neztratili, a navíc
nasbírali spoustu zkušeností, které jim mohou pomoci k ještě lepším výsledkům v následujících ročnících.
Pod vedením paní učitelky Jaroslavy Půlkrábkové se v rámci celoroční
školní soutěže žáci 1. - 3. ročníků utkali ve vědomostní soutěži AZ kvíz.
Děti si prověřily své znalosti a navzájem se předháněly ve správných odpovědích na nejrůznější otázky.
Na konci února se ulicemi Jinec prošel školní masopustní průvod pod vedením paní učitelky Renaty Hladové. K vidění byla spousta masek a nutno
podotknout, že mnohé z nich byly velmi originální. Počasí sice zprvu trochu zlobilo, ale nakonec se přece jen umoudřilo a všichni přítomní si tak

Fotoalba: https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Skolni_masopust_2020/
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Masopust_Jince_2020/
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mohli společně užít zahájení masopustu. Účastníci průvodu nejprve společně popravili a následně zase oživili kobylu a po návratu ke škole byla celá akce završena rozloučením s basou.
Žáci nižšího stupně se v rámci
rozvoje pohybu u dětí zúčastnili
během ledna a února bruslení na
příbramském zimním stadionu.
Přestože mnozí z nich, včetně
těch nejmenších, byli na bruslích
poprvé, netrvalo dlouho, a i za pomoci hrazdiček se děti zbavily drobného
strachu a všichni si společně užili krásné chvíle na ledové ploše.
V prvním březnovém týdnu se žáci pod vedením Ivany Chocholové zúčastnili lyžařského výcviku. Ale o tom vám paní učitelka napsala sama.
Michal Tichý

Překážkový běh
V rámci celoškolní soutěže tříd se dne 19. 2. 2020 v tělocvičně základní
školy konal již 3. ročník překážkového běhu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - v 1. kategorii soutěžila 1., 2. a 3. třída, v 2. kategorii změřily své
síly děti ze 4., 5. a 6. třídy.
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V 1. kategorii zvítězil Dominik Šubrt s časem 44,1 (2. B), druhé místo
patří Janu Divišovi s časem 47,3 (1. A) a na třetím místě se umístil Tomáš
Mařík v čase 47,5 (3. tř.).
V 2. kategorii zvítězila Nikola Zadinová v čase 35,6 (6. tř.), druhé místo
obsadil David Píchal s časem 39.9 (4. tř.), třetí skončila Markéta Vejrová
v čase 40,3 (6. tř.).
Celkem se závodu zúčastnilo 86 dětí a všechny bojovaly s obrovským nasazením.
Mgr. N. Benešová a Mgr. I. Chocholová

Vybíjená
V úterý 19. 2. 2020 se děti ze čtvrté a páté třídy zúčastnily okresního
kola ve vybíjené. Bojovaly statečně, bohužel, ze skupiny nepostoupily. Přesto si zaslouží pochvalu
za sportovní výkon. Naši školu
tentokrát reprezentovali: Růta M.,
Zvolánek M., Veselý M., Ortman
J., Hrdličková A., Mandíková L.,
Vlach O., Píchal D., Chocholová
Z., Patera J., Kreuz V. a Krákora J.
Mgr. Benešová N.

Lyžařský zájezd v Krkonoších
První březnový týden trávili někteří žáci na krkonošských svazích, konkrétně v Benecku – ve vzdušných lázní Krkonoš, aby se zdokonalili
ve sjezdovém i běžeckém lyžování.
Ubytovaní jsme byli v Hotelu Sůva, který nám po celou dobu pobytu
poskytoval 100% full servise. Od výborného a pestrého stravování, tepla
až po milý úsměv paní vedoucí.
V letošním roce jsme trochu zaexperimentovali a odvezli na lyžařský výcvik poněkud na první pohled nesourodou skupinu. Účastníky zájezdu byli
žáci napříč čtvrtého až devátého ročníku. Úplní začátečníci i pokročilí lyžaři. Nakonec se ukázalo, že to byl docela dobrý nápad. Velcí donesli malým lyže na svah a malí, plní elánu, nedovolili velkým ani trochu vydechnout. A tak všichni utahaní, ale snad spokojení, leželi v devět hodin v postelích.
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A co jsme za ten týden všechno stihli? Každý den jsme téměř pět hodin
pilovali oblouky, na lyžích i snowboardech, všichni jsme podnikli půldenní
šestikilometrový výlet na běžkách na Rovinky, jedno odpoledne jsme si
vyšlápli na vrchol Žalý (1019 m n. m.) - někdo ještě výš, když vystoupal
po 89 schodech na špici tamní rozhledny. Zahráli jsme si bowling, hráli
nespočet společenských a stolních her, zasoutěžili jsme si v oblíbeném Riskuj či poslechli poutavou přednášku bývalého náčelníka horské služby.
Hodinové vyprávění plné zajímavostí a skutečných příběhů velmi zaujalo
všechny posluchače. Věříme, že si z něj děti odnesly to dobré a dnes už
všechny vědí, jak se na horách správně chovat. Osm žáků se také vydalo
na půldenní výlet na běžkách na Horní Mísečky, což znamenalo poprat se
s úctyhodnými 23 kilometry. Neúnavní lyžníci si také vyzkoušeli, jaké požitky přináší takové večerní lyžování. Ke konci kurzu se 13 žáků rozhodlo, že by bylo dobré se naučit také na snowboardu. Někteří záhy, někteří
odpoledne, zvládli sjet kopec nejen padajícím listem, ale i smýkaným obloukem. A na vleku to byla pro všechny úplná hračka! Den před odjezdem
nechyběly závody ve slalomu a v běhu na lyžích. Bylo toho skutečně dost.
A bylo to moc prima!
Škoda jen, že příští rok paní vedoucí Sůvy končí. Bude v ní jiný nájemce,
a tak uvidíme, kam nás chu lyžovat, být pospolu a učit se novým dovednostem zavede. Každopádně budeme moc rádi, když opět lyžařský kurz
uspořádáme.
Mgr. Ivana Chocholová
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Z činnosti školní družiny
Také březen nás zastihl v pilné práci. Skřítek Vítek nás provázel hraním
a soutěžemi. Zapojili jsme se do pravidelné výtvarné soutěže v knihovně
na téma Jarní květiny. Pobesedovali jsme o březnu – měsíci knihy, kde jsme
se zaměřili na knížky pro děti, zejména pohádky. Pohádkami jsme se pak
zabývali v pohádkovém AZ kvízu při návštěvě knihovny.
V plném proudu byly přípravy na tradiční jarní a velikonoční výstavu, ale
uzavření základní školy i družiny naše tvoření přerušilo.
Zajímavý pro nás byl čtvrtek
5. března. V družině probíhal
projektový den na téma
„Víš, co jíš?“ o zdravém
životním stylu.
Projekt připravila paní učitelka M. Feshchaková, která
nás hned na začátku seznámila s důležitostí zdravého životního stylu a jeho dodržováním v běžném životě.
Následovala beseda o denním
režimu a způsobu stravování, osobní hygieně, o zdraví a nemoci, o tom,
jak předcházet nemocem a jak aktivně odpočívat. Po besedě jsme se rozdělili do tří skupin a v nich jsme plnili úkoly: kvíz o zubech, omalovánky,
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ochutnávku bylinných čajů, zdravých pochutin a pomazánek. Společně
jsme sledovali pohádku „O Pejskovi a kočičce - Jak pekli dort“ a ukázku
ze seriálu „Byl jednou jeden život“ o zubech.
Souběžnou akcí v 1. oddělení družiny byla návštěva paní Katky Dendysové, která si pro nás připravila povídání o zdravém pohybu a nacvičila
s námi pohybovou hru se zvířátky – nejprve jsme v komunitním kruhu trénovali pohyby a řeč zvířátek a potom jsme při hudbě zpívali, tancovali
a předváděli naučené pohyby a řeč. Velmi se nám to líbilo. Program byl
výborně připravený, zaujal nás a inspiroval pro běžný život. Navíc jsme se
na tvorbě a průběhu projektového dne aktivně podíleli a stali se jeho spolutvůrci.

Fotoalbum:
https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_ve_skolni_druzine/

Těšíme se na další akce, které oživují a obohacují naši práci. Ta nejbližší
se měla konat v sobotu 4. dubna, kdy jsme plánovali spolu s rodiči tvůrčí
odpoledne, ale akce se z důvodu uzavření školy překládá na neurčito.
kolektiv vychovatelek
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Aktuální informace z ministerstva školství
(19. 3. 2020)
Jak již bylo řečeno v úvodu, termín zápisu do ZŠ prozatím zůstává
v platnosti (tj. 16. dubna 2020).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro
školní rok 2020/2021, která jsou zveřejněna na www.msmt.cz.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními
předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí
ve škole.
Ministerstvo doporučuje po ukončení mimořádných opatření uspořádat
setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím
školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).
Nebude nyní však součástí zápisu do 1. tříd.
Veškeré informace týkající se zápisu do ZŠ Jince a chodu
školy jsou zveřejněny na webu školy www.zsjince.cz a na
webu městyse Jince www.jince.cz.

Naposledy usedli jinečtí žáci do školních lavic 10. března. Od následujícího dne byly školy uzavřeny. Děti se učí doma.
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

duben 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

JARNÍ KONCERTY - změna termínů
Vzhledem k akcím naší ZUŠ JJR v měsíci červnu jsme museli přistoupit
ke změně původních termínů žákovských koncertů v Posádkovém domě
armády v Jincích.
Aktuální termíny našich plánovaných koncertů v PDA Jince:
v úterý 26. 5. 2020 od 17 hod.
pro veřejnost
ve středu 27. 5. 2020 od 10 hod.
pro ZŠ
ve středu 27. 5.2020 od 17 hod.
pro veřejnost

Úspěchy našich žáků
Každým rokem probíhá v základních uměleckých školách Celostátní
soutěž ve hře na hudební nástroje.
Ve školním roce 2019/2020 soutěží žáci ve hře na housle, klavír a kytaru.
Žáci naší jinecké pobočky se již pravidelně této soutěže úspěšně účastní https://zusjince.webnode.cz/nase-uspechy/, přestože účast v soutěži je dobrovolná.
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O úspěších našich jineckých dětí v soutěži napsaly příspěvky paní
učitelky.

Smyčcové nástroje
Dne 3. března 2020 se v ZUŠ Sedlčany konalo okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje. Od konce loňského
školního roku jsme se pilně připravovali společně s Michaelou
Ciocchinou a Antonínem Hricem, abychom skladby nacvičili a
zvládli. Oba dva v okresním kole zahráli nejlépe jak mohli, čistě a bez chyb
a podle mého názoru byli jedni z nejlepších ze všech účastníků soutěže!
Michaela Ciocchina získala ve své kategorii ve hře na housle
2. cenu a Antonín Hric 1. cenu! Oběma velmi děkuji za výborné a
bezchybné výkony, které byly plné nasazení a krásného hudebního výrazu!

Michaela Ciocchina a Antonín Hric

Alena Packová

Klavír
24. ledna se v Rožmitále pod Třemšínem konalo školní kolo soutěže ve hře
na klavír. Z jinecké pobočky se zúčastnila v sólové hře na klavír Kateřina Chvojková. Klavírní duo Klára Sklenářová a Markéta Vejrová soutěžilo s čtyřručními skladbami. Všechny žákyně ve svých kategoriích zvítězily
a postoupily do okresního kola. To se konalo 27. února opět v Rožmitále
pod Třemšínem. V konkurenci žáků z celého příbramského okresu obsadila ve své kategorii Kateřina Chvojková 2. místo a Klára s Markétou si za svou čtyřruční hru odvezly také 2. cenu. Všem třem
děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a pobočky!
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Kateřina Chvo,jková, Markéta Vejrová a Klára Sklenářová

Anna Olejníková

Kytara
V letošním roce probíhá soutěž uměleckých škol ve hře na kytaru. Z pobočky v Jincích se školního kola, které proběhlo 23. ledna v Rožmitále pod
Třemšínem, zúčastnilo kytarové trio ve složení Vojtěch Horký, Matěj
Sedláček, Michal Volc. Kluci získali 1. cenu a zároveň byli vyhodnoceni jako absolutní vítězové.
V okresním kole
konaném v Dobříši 25. 2. získalo
trio 1. cenu.
Všem třem gratulujeme a děkujeme
za dobrou reprezentaci naší školy
a jinecké pobočky.
Jana
Kosharisová
Kytarové trio Vojtěch Horký, Matěj Sedláček a Michal Volc
Pavel Hrubý, vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/

ZUŠ J. J. Ryby
v Rožmitále p. Tř.
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Milí žáci, vážení učitelé
Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poděkoval za vzornou
reprezentaci jinecké pobočky ZUŠ a městyse Jince.
Jsem hrdý na to, že v Jincích vyrůstá řada nových muzikantů,
i proto, že náš městys je rodištěm geniálního houslisty Josefa
Slavíka.
Upřímně si vážím práce pedagogů, kteří v dětech podněcují lásku
k hudbě a obdivuji žáky, jak je muzika baví a s jakou chutí se jí
věnují.
Jinecká pobočka ZUŠ má moji plnou podporu.
Ještě jednou všem gratuluji a přeji hodně dalších úspěchů.
RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince

Porota sleduje soutěžící při hře na kytaru
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Sbor dobrovolných hasičů Jince

duben 2020

Dle vývoje situace

Jinečtí hasiči se i letos připojí k celostátní úklidové akci tím,
že opět uspořádají sběr železného šrotu v obci.

Železná sobota se bude konat 18. dubna 2020.
Máte-li možnost, nechte odpad za vrátky na dvoře, rádi si pro něj dojdeme.
Chceme tímto opatřením zabránit snadnému obohacení nezvaných
„pomocníků“. Připravte pouze železo! Ani letos nebudeme odvážet velkoobjemový a nebezpečný odpad (lednice, atp.) - tento patří na sběrný dvůr!

Jinečtí hasiči mají plné ruce práce
Členové zásahové jednotky městyse Jince si na nedostatek činnosti stěžovat nemohou.
28. února mohli svoji funkčnost předvést i jineckým občanům, kdy se zúčastnili likvidace požáru dřevěné kůlny v Jincích. Přesto, že se jednalo „jenom“ o obyčejnou kůlnu, na likvidaci se podílely celkem čtyři jed-

Video ze zásahu:
https://www.youtube.com/results?search_query=kultura+jince
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notky hasičů - dvou profesionálních z Hořovic a jednotky z Jinec a Ohrazenice. Velkým problémem byla azbestocementová střešní krytina, která
při požáru „střílí“ kolem sebe. A když se k tomu přidají uskladněná prkna
plná hřebíků, zásoba uhlí a dalšího harampádí, nebyla to procházka růžovou zahradou. Po pár hodinách byl ale požár zlikvidován.
Počátkem března absolvovali členové zásahové jednotky třídenní školení ve školicím středisku ve Strážišti u Litoměřic. Hasiči se zdokonalovali
v práci s motorovou pilou, v užívání a pohybu s dýchacími přístroji, pilovali zdravovědu a i trochu teorie.
Další činnost je poněkud omezena vládním nařízením, přesto jsou hasiči
připraveni plnit své poslání podle momentálních potřeb.
KROUŽEK MALÝCH HASIČŮ SE DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ.

O konání či zrušení
akce budete včas
informováni na
webu městyse Jince
a Facebooku
Jinečtí hasiči.

za SDH

Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Český rybářský svaz, MO Jince

duben 2020

Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1) Do odvolání jsou s okamžitou platností zrušeny
všechny plánované akce rybářů ČRS, z. s., MO Jince.
2) O členské schůzi „jineckých rybářů“.
3) O rozvozu krmení.
4) O nákupu bund pro členy rybářské stráže.
5) O napuštění rybníku Pecovák.
Fotografie, články a informace k bodu 1 až 5 jsou umístěny na www.jince.cz,
Organizace, Společenské zájmové a sportovní organizace, Český rybářský
svaz, MO Jince.

Členská schůze „jineckých rybářů“
Dne 22. 2. 2020 se konala v „Hospodě Za Vodou“ v Čenkově členská schůze „jineckých rybářů“. Po zahájení členské schůze jsme uctili minutou ticha zesnulého člena naší organice p. Jana Beluška. Před zahájením a
po ukončení členské schůze byly vydávány členské známky a povolenky
k lovu ryb.
Členské schůze se zúčastnili:
a) hosté:
jednatelka ČRS, z. s., SÚS - paní Jaroslava Fryšová, starosta městyse Jince - Josef Hála RSDr. a za Služby městyse Jince (vodní a bytové hospodářství) Bc. Miroslava Tichá
b) členové: 49 dospělých členů z 92.
Po úvodním zahájení a nezbytných procesních úkonech se slova ujal předseda a přednesl zprávu o činnosti MO. Následně byly předneseny zprávy
jednatelem, místopředsedou, účetním, referentem pro mládež a referentem
pro čistotu vod. Zprávu za nepřítomného hospodáře přednesl jednatel.
Zprávu o činnosti dozorčí komise přednesl předseda dozorčí komise.
V diskusi vystoupili:
pan starosta Josef Hála:
Ohodnotil práci, kterou provádíme pro ochranu životního prostředí a zadržení vody v krajině. Ocenil spolupráci naší MO s městysem Jince a po-
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skytl informaci o udělení dotace v roce 2020. Rozebral problémy s povodněmi a vyhodnotil všímavost lidí v dění kolem rybníků. Poděkoval p. Tomanovi za práci s dětmi a mládeží a současně si cení pořádaných rybářských závodů dětí a Vodníků, kterých by se rád zúčastňoval. Na závěr
popřál všem našim členům hodně zdraví. Vzhledem, k tomu, že byl pozván
na další akci, která již probíhala, omluvil se z další účasti na naší členské
schůzi.
jednatelka ČRS, z. s., SÚS Jaroslava Fryšová:
Uvedla, že množství personálních změn provedených na SÚS občas vedlo
k nějakým zmatkům, ale v současnosti jsou poměry stabilizovány. Informovala o napadení webových stránek SÚS a jejich dočasné nefunkčnosti
a upřesnila, že od 1. 3. 2020 by měly webové stránky SÚS běžet v nové
kvalitě včetně obsahu.
Podala informaci o získávání dotací (pro RS, Vodníka, oper. program rybářství, nákup úhoře říčního …). Uvedla, že do rybníku Nový bylo vysazeno 22 kg odkrmeného úhoře říčního, že SÚS získal dotaci na vysazování
úhoře říčního ve výši 20 mil. Kč a že za 10 let bylo vysazeno 2,5 mil. odkrmeného úhoře říčního.
Připomněla termín konání Územní konference dne 23. 5. 2020 v Kongresovém centru FLORET, Praha – Průhonice. Konstatovala, že v oblasti
„Bližších podmínek pro výkon rybářského práva“ (dále jen BPVRP) se jednotlivé ÚS na společném znění nedomluvily. BPVRP pro SÚS bude schvalovat nadcházející konference 23. 5.2020.
Vybídla každého rybáře, aby si prostudoval Rybářský řád a soupis revírů,
kde bude lovit, a tím předešel problémům, které mohou vést až k odebrání
povolenky k lovu ryb, z důvodu neznalosti místních úprav pro jejich lov.
Uvedla, že i nadále bude SÚS podporovat MO v zabezpečení akce Ve vodě
(ne)žijí jen vodníci.
V závěru svého příspěvku poděkovala za prováděnou práci naší MO a dlouhodobou dobrou spolupráci se SÚS, včetně plynulé elektronické komunikace. Členům MO popřála mnoho zdaru v osobním životě a na rybách.
p. Josef Lanc:
Uvedl, že mírná zima způsobila brzké rozplavání kaprů, a tím i možnost
výskytu vysoce nakažlivého kapřího Koi herpes viru. Očekává pokyn výboru k zahájení krmení ryb. Dále informoval o pohybu různých osob („zakuklenců“) u rybníku Amfík a Kantorský (Plovka) a možnosti jejich prověření oslovenou hlídkou PČR.
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Jednání členské schůze jineckých rybářů

p. Jiří Twrdy:
Kritizoval hlasitou konverzaci části členů při přednášení zpráv, a také vyzval výbor MO ke spolupráci s PČR při ochraně rybníků. Dále navrhl zrušit jednorázový vstupní peněžitý příspěvek (zápisného) pro rok 2020 u důchodců a ZTP.
p. Miroslav Domanský:
K vystoupení p. Twrdého uvedl, že v roce 2019 jednorázový vstupní peněžitý příspěvek hradil jenom jeden důchodce.
Předseda opakovaně předal putovní pohár ČRS, z. s., MO Jince a městyse
Jince prvnímu vítězi rybářských závodů dospělých za rok 2019 p. Jiřímu
Twrdemu, nebo na putovním poháru již byla umístěna cedulka se jménem
vítěze a rokem konání rybářských závodů.
Účastníci členské schůze obdrželi zdarma odznak MO.
Členská schůze proběhla v souladu s platnými Stanovami a Jednacím řádem ČRS, včetně v závěru schváleného usnesení.
Touto cestou výbor děkuje:
- p. Ungrové za pomoc při zpracování informačních materiálů, zveřejnění
článků, fotografií z členské schůze na www.jince.cz a zpracování návrhů
odznaku naší MO,
- p. Ulmanovi a kolektivu „Hospody Za Vodou“ v Čenkově za přípravu
sálu, jídla, občerstvení a za vzornou obsluhu,
- p. Krnáčovi za zabezpečení ozvučení členské schůze,
- hostům, kteří se zúčastnili naší členské schůze a za jejich diskusní vystoupení (z pozvaných hostí se někteří omluvili ze služebních důvodů
a nemoci),
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- členům organizace za účast na členské schůzi a za jejich vystoupení
v diskusi.
Předseda děkuje všem členům výboru a dozorčí komise za přípravu a provedení členské schůze.
Zveme členy a přispívající členy naší organizace na další členskou schůzi, která se bude konat v měsíci únoru 2021 v „Hospodě Za Vodou“ v Čenkově. Občerstvení bude zabezpečeno.

Rybník Pecovák je opět napuštěn
Průběžně jsme vás informovali o průsaku vody z rybníku Pecovák k huti
Barbora až po provedení opravy místa průsaku.
Vypuštěný rybník nám umožnil posečení rákosu na severní a západní straně hráze, vysekané nálety na severní části hráze byly odvezeny do sběrného dvora. Na jižní a východní straně byl rákos ponechán k vytvoření podmínek pro hnízdění vodního ptactva a možného úkrytu živočichů.
Opravili jsme prasklý požerák a zamezili dalšímu průsaku vody pod schody domečku u Štastných.
Napuštěním rybníku k 15. 3. 2020 do původního stavu jsou vytvořeny
podmínky pro usazení sedimentů, ohřevu vody, hnízdění vodního ptactva
atd., současně je rybník připraven pro nasazení ryb.
Výbor děkuje všem našim členům, kteří se zúčastnili mimořádných brigád
za účelem zprovoznění tohoto rybníku.

Apelujeme na některé nezodpovědné jedince, kteří využívají lavičku
u informační tabule (u hutě Barbora), aby neponechávali u lavičky odpadky a v horším případě je neházeli do rybníka.
výbor ČRS, z. s., MO Jince
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Český zahrádkářský svaz, ZO Jince

duben 2020

Pořádáme:
16. 5. zájezd do Liberce na výstavu „Dům a zahrada“,
navštívíme ZOO a botanickou zahradu a svezeme se
lanovkou na Ještěd
- dle vývoje situace ohledně koronaviru
18. 7. Lysá nad Labem - výstava „Květy“. Jedeme vlakem
16. 9. zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“
13. 11. Květinový candrbál
5. 12. Plackování – soutěž o nejchutnější výrobek. Koná se v hotelu Kratochvíl
Havelské posvícenské trhování se letos nekoná.
Iva Jelínková
předsedkyně ZO ČZS

Český svaz žen

duben 2020

Sbírka pro Diakonii
Vážení spoluobčané,
jako každým rokem, i letos budeme v Jincích organizovat sbírku pro humanitární středisko Diakonie Broumov.
Uskuteční se 14. května od 15.00 do 17.00 hodin na parkovišti
v ul. Čsl. dělostřelců (proti Úřadu městyse Jince).
Proto už te, v rámci jarního úklidu, nevyhazujte věci, které mohou
jinému posloužit. Můžete přispět oblečením, bytovým textilem, potřebami do domácnosti, ale i papírem a starými knihami.
Víme, že se sbírka v naší obci vždy setkává s velkým ohlasem, a proto
občanům za tuto pomoc potřebným velice děkujeme.
Marie Kratochvílová
předsedkyně ZO ČSŽ
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Členská schůze ČSŽ s přednáškou
Jako každý rok, i letos zhodnotila děvčata jineckého regionu svoji činnost
v organizaci Českého svazu žen. Na výroční členské schůzi se sešlo ve
Společenském centru Josefa Slavíka dne 29. února tohoto roku dvacet členek a dva vzácní hosté. Každá přítomná členka obdržela od místní organizace kytičku u příležitosti blížícího se svátku Mezinárodního dne žen.
Protože se mimo své vlastní akce aktivně zapojujeme i do veškerého dění
v obci, bylo opravdu co hodnotit. Všechny akce jsou prezentovány v místním oblíbeném měsíčníku Jinecký zpravodaj a v obecním rozhlase.
Organizace je plně otevřená veřejnosti, a tak rády do svého středu přivítáme k současným dvaceti šesti členkám další děvčata, která jistě náš kolektiv omladí a přinesou bezesporu i řadu nových námětů na zajímavou činnost.
I v letošním roce uspořádáme řadu zajímavých akcí a aktivně se budeme
podílet i na akcích dalších jineckých organizací.
Přítomné ženy s radostí přivítaly ve svém středu milého hosta výroční
členské schůze, pana RSDr. Josefa Hálu. Ten poděkoval všem ženám za
práci vykonanou ve prospěch spoluobčanů a popřál i do dalšího období
mnoho úspěchů. V besedě nás pak seznámil s probíhajícími investičními
akcemi městyse Jince a zodpověděl veškeré dotazy. Všechny přítomné členky pan starosta osobně obdaroval hezkou kytičkou.
Ve druhé části
výroční členské
schůze vystoupil náš druhý
milý host - majitelka jinecké
lékárny paní
Mgr. Naděžda
Rydrychová s
velice zajímavou
a poučnou přednáškou o zdravotních problémech především žen a o užívání léčivých preparátů, včetně
přírodních. Také paní magistra velice ochotně zodpověděla všechny dotazy
přítomných.
HoJi
Foto Jitka Kadeřábková
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Český svaz chovatelů

duben 2020

Jinečtí chovatelé bilancovali svoji činnost
za uplynulý rok
Jinečtí chovatelé bilancovali svoji činnost za rok 2019 na
výroční členské schůzi, která se konala v sobotu 22. února 2020 v klubovně chovatelského areálu v Jincích.
Organizace k 1. 1. 2020 čítá celkem 20 členů, z toho 1 mladou chovatelku
(MCH). Spolek je zaměřen zejména na chov drobného zvířectva a výstavní
činnost.
Jinečtí chovatelé v roce 2019 obeslali celkem 21 výstav, a to: Suchomasty, Rakovník, Zaječov 2x (jarní a podzimní výstava), Mirošov, Jince,
Čísovice, Mníšek p. Brdy, Strašice, Sedlčany (Povltavská okresní výstava),
Všeradice, Dobříš, Přerov (Celostátní výstava mladých zvířat), Komárov,
Strakonice, Zdice, Hostomice, Nezvěstice, Lysá n. Labem (celostátní výstava), Bystřice u Benešova (speciální výstava plemene benešovský holub)
a Brno (krajská výstava). Celkem bylo vystaveno 511 ks zvířat,
z toho 186 ks králíků, 181 ks drůbeže a 144 ks holubů.
Naši chovatelé získali 36 čestných cen (ČC), 16 pohárů (P) a 5 titulů.
Přehled aktivně vystavujících členů organizace, vystavených zvířat
a dosažených úspěchů:
Kodat Roman:
76 ks králíků, 8x ČC, 5x P a 4 tituly - Mistr ČR,
Šampion ČR, Mistr Moravia a Šampion Moravia nejúspěšnější chovatel z. o. ČSCH Jince
Polák František:
139 ks holubů, 3x ČC, 1 titul Šampion ČR
Tesařová Eliška:
124 ks králíků a drůbeže, 13x ČC, 4x P
Tesař Jaroslav:
52 ks drůbeže, 4x ČC, 4x P
Štajner Lukáš:
45 ks králíků a drůbeže, 4x ČC, 1x P
Bezděková Barbora (MCH): 20 ks králíků a drůbeže, 2x ČC, 2x P
Černá Šárka:
9 ks drůbeže, 1x ČC
Růžička Václav st.:
5 ks králíků, 1x ČC
Hašek Vladislav:
28 ks králíků a drůbeže
Kakáček Lukáš:
5 ks holubů
Tesařová Jana:
5 ks králíků
Růžička Václav ml.: 3 ks drůbeže
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Poděkování patří všem členům, kteří aktivně vystavovali, protože výstavní činnost naší organizace ovlivňuje obeslání a účast chovatelů z ostatních
organizací na námi pořádané výstavě.
Ve dnech 8. - 9. 6. 2019 jsme uspořádali tradiční místní výstavu
drobného zvířectva jako 17. ročník Memoriálu Josefa Zárybnického.
Výstavu obeslalo 50 vystavovatelů z blízkého i vzdálenějšího okolí včetně
domácích chovatelů. Celkem bylo vystaveno 112 ks králíků, 30 voliér drůbeže, 17 voliér holubů a 20 samostatných klecí s holuby. Dodaná zvířata
hodnotili 4 posuzovatelé – králíky Jiří Patras a Petr Matoušek, drůbež
Martin Loukota a holuby Mgr. Luboš Kožíšek. Veterinární dohled zajišovala MVDr. Vladimíra Brožková z Hostomic. Doprovodným programem
výstavy byly v sobotu ukázky sportovní disciplíny „Králičí hop“ v podání
oddílu „Hopíci ze Suchomast“, které se setkaly s velkým zájmem nejen
dětských návštěvníků.
V diskusi mimo jiné vystoupil pan starosta RSDr. Josef Hála, aby poděkoval všem úspěšným chovatelům a celé organizaci za odvedenou práci, reprezentaci obce a popřál mnoho úspěchů v další činnosti.
Poděkování ze strany organizace patří také městysi Jince a SMJ, bez
jejichž pomoci při instalaci výstavy, ale i finanční podpory (dotace na činnost) si fungování naší organizace dovedeme jen těžko představit.
V roce 2020 by jinečtí chovatelé rádi uspořádali chovatelskou výstavu dobrého zvířectva ve dnech 30. - 31. 5. 2020, její konání je však momentálně
ohroženo epidemiologickou situací a vyhlášeným stavem ohrožení v ČR.
za ČSCH ZO Jince
Ing. Eliška Tesařová

Mladá chovatelka
Bára Bezděková
a chovatel Lukáš
Štajner.
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Klub vojáků v záloze

duben 2020

Výroční schůze
Poslední únorovou sobotu, tedy jako obvykle, se 29. 2. 2020 v boudě na
střelnici ve Velcí konala výroční schůze Klubu vojáků v záloze. Rada KVZ
po povinných dokumentech, jako jsou zprávy o činnosti, zpráva o revizi
hospodaření, návrh rozpočtu apod., předložila i zajímavý plán činnosti na
letošní rok, kdy je v něm celkem 9 soutěží pořádaných naším KVZ. Řešila
se situace s občerstvením při soutěžích, ale i některé další důležité otázky
chodu klubu či organizace jednotlivých soutěží. Zde mimo jiné z vyhodnocení uplynulého roku vyplynul požadavek otevřít "Memoriál Jiřího Peška",
který byl dosud pouze pro členy klubu a URNa i pro ostatní zájemce
o střílení v Jincích.

Předseda klubu Dušan Varga poděkoval především velení 13. dělostřeleckého pluku za to, že umožňuje klubu působit na posádkové střelnici, dále
panu starostovi RSDr. Josefu Hálovi za pomoc a prezentaci klubu u velení
13. dp, za příspěvek na ceny do soutěží i za to, že jedna ze soutěží se pod
záštitou pana starosty střílí jako "Jinecký samopal - O Pohár starosty",
které se pan starosta v rámci možností i zúčastňuje a osobně předává ceny
vítězům. Též velmi poděkoval paní Zuzaně a Emilu Rybárikovým, kteří
v naprosté většině soutěží zajišují občerstvení účastníkům našich soutěží,
což přispívá k jejich spokojenosti, ale též k tomu, že se k nám rádi a v hojném počtu vracejí.
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Dále pan tajemník Ján Vavrek doplnil některá fakta o
činnosti klubu, seznámil
účastníky schůze o statistikách ze soutěží, na kterých
byla průměrná účast téměř
21 soutěžících, a rovněž poděkoval zejména členům
rady za maximální snahu o
vytvoření a splnění všech
podmínek pro řádný chod
klubu. Poděkoval i dalším
členům klubu, kteří se nad
standard zapojili do činnos- Zleva Dušan Varga, Ivo Rašovský a Pavel
Chobotský
ti, zejména panu předsedovi
Dušanu Vargovi, jenž dává soutěžím zvláštní náboj překvapení a originálnosti přípravou střeleckých pomůcek, sestav a kombinací terčů. Jménem
rady předal malé dárky k jubilejním narozeninám panu Vargovi a Rybárikovi.
Na závěr svého příspěvku tajemník vyhlásil výsledky soutěže o "Nejlepšího střelce KVZ Jince" za rok 2019. Zvítězil Ivo Rašovský ziskem 74 bodů
před Dušanem Vargou se 72 body a Pavlem Chobotským, který získal 59
bodů. Na dalších místech se umístili: Zdeněk Šenkyřík – 47 bodů, Jiří
Jonáš - 47 bodů, Ján Vavrek 43 body, Emil Rybárik 37 bodů. Celkem bodovalo 18 členů klubu.
Z diskuze vyplynul návrh úpravy soutěže o nejlepšího střelce klubu nebo
organizaci vložených závodů v rámci standardních soutěží. Střelecká chata se bude i nadále využívat pro všechny akce pořádané na střelnici jako
dosud, včetně úhrady poplatku za využití, zejména i kvůli střelcům, kteří
k nám chodí z důvodu komfortu, který jim nabízíme, což není na všech
akcích samozřejmostí.
Schůze přijala dva nové členy a předseda konstatoval, že ke dni jednání
má klub 30 řádně registrovaných členů.

První letošní závod K4M
Podle plánu akcí klubu na letošní rok se v sobotu 7. 3. 2020 uskutečnil
první závod, a sice K4M, tedy kulový čtyřboj z malorážky. Do závodu se
prezentovalo 24 střelců, další tři se nakonec zalekli nepříznivých podmínek a pouze sledovali snažení kolegů. Vál docela studený vítr, občas mí-
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chaný s deštěm. Přesto byly výsledky ve všech disciplínách velmi dobré.
Bylo zajímavé sledovat, jak se více či méně daří favoritům plnit jejich představy. Oproti jiným závodům došlo k jedné změně, a to, že se do soutěže
přihlásila teprve čtrnáctiletá slečna Šárka Šoulová, která plnila disciplíny
za dohledu táty.
A rozhodně se bylo na co koukat. Hned v první disciplíně - střelbě na lišku v sedě s oporou loktů - padla hned pětkrát "stovka" (Houdek, Šmíd,
Voříšek, Kosek a Šoulová). Nejnižší nástřel tentokrát byl 42 bodů.
Ve druhé položce, což je
srnec s oporou pevné
tyče, se rovněž povedla
stovka hned 3x (Šmíd,
Trykar, Bartoš), 99 bodů dosáhli Houdek a
Šoulová a 98 bodů nastříleli Voříšek, Polomčák, Benda a Nekolný.
Předposlední disciplínou byl kamzík z volné
tyče. Nejlepšího výsledStřelba na srnce (vlevo) a kamzíka (vpravo)
ku 98 bodů dosáhl Viktor Houdek. nejnižší zisk byl tentokrát 41 bod.
Jako poslední se střílel kňour z volné ruky a ten v naprosté většině závodů rozhoduje o pořadí na všech místech. Bylo celkem dost překvapivé,
když nejlepší byla právě nejmladší soutěžící a dosáhla skvělých 97 bodů.
Nejnižší nástřel činil tentokrát 37 bodů.
Po sečtení těchto zatraceně těžce získaných bodů vyšlo překvapivé následující pořadí:
1. Šoulová Šárka
391 bodů
2. Houdek Viktor
389 bodů
3. Šmíd Karel
386 bodů
4. Trykar Miroslav
375 bodů
5. Voříšek Stanislav
374 body
Celkem bylo drobnou věcnou cenou odměněno prvních 12 závodníků v celkovém pořadí. Po vyhodnocení následovalo posezení s občerstvením a debatou o vlastním závodě, i o tom, jaké disciplíny připravit do příštích závodů. O tom se ale rozhodne teprve na základě zvládnutí situace s nastalou infekcí.
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Prozatím byl zrušen závod plánovaný na 4. 4. 2020, dále se uvidí.
Za zdárný průběh soutěže patří poděkování všem soutěžícím, organizátorům, zejména občerstvení ale i rozhodčím.

Foto nejlepších
zleva:
Dušan Varga,
předseda klubu,
stříbrný Viktor
Houdek,
vítězka Šárka
Šoulová
a bronzový Karel
Šmíd

A na co se lze ještě letos v působení našeho KVZ těšit?
9. 5. 2020
13. 6. 2020
18. 7. 2020
8. 8. 2020
19. 9. 2020
10. 10. 2020
5. 12. 2020

K4M - mířená střelba z MPu
K4M - mířená střelba z MPu
Souboje losovaných dvojic na biatlonový panel z MPu
Jinecký Popper - souboje losovaných dvojic z VPs, VRs
Jinecký samopal - O pohár starosty
Memoriál J. Peška - akční střelecké disciplíny
Poslední "Pšouk" - akční střelba z VPs, VRs, UPu, MPu,

Zajímá-li vás dění v KVZ Jince, chcete se zapojit do činnosti, stát se členy,
či pouze získat potřebné informace, zkuste se spojit se členy rady KVZ:
předseda
místopředseda
tajemník

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

606 305 993
602 385 558
603 282 464
Ing. Ján Vavrek
tajemník klubu
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Cvičení s Katkou
v mateřské škole Jince
Cvičení v MŠ Jince je zatím odloženo
na neurčito.
Tak vám posílám touto cestou pár jednoduchých tipů,
jak zvládnout tuto situaci.

INSPIRACE PRO ZDRAVÍ
Nejbližší parák v životě je náš DECH. Je s námi od prvního
nádechu až po poslední výdech. Obejde se bez naší pozornosti.
Je velmi samostatný. Když mu ale pozornost dáme, můžeme
s ním zažít mnohá dobrodružství a zázraky.
Pokud v noci více bdíte, než spíte, zkuste vnímat dech – nádech –
výdech – nádech – výdech…
Po pečlivém vnímání dechu s námi tělo začíná komunikovat. Více si ho
uvědomujeme a můžeme tak lépe naplňovat jeho potřeby. Často vnímáme dech tak pečlivě, až z toho usneme. ☺
Spolupráce s dechem je vhodná i v dalších situacích. Třeba jeden
Strašák, který nás rád vede do propasti – Strach – se bojí dechu. Jeho
moudřejší kolega – Respekt – je v životě velmi důležitý. Strach ale
klidně vypusme. Jen nás blokuje a zatemňuje mysl. Jak na to?
Jednoduše:
NÁDECH – VÝDECH – NÁDECH – VÝDECH…
Stačí chvíle pozornosti tímto směrem. Vyzkoušejte, uvidíte. ☺
Strach to zkusí znovu a znovu. Ale máme štěstí. DECH JE VŽDY
PŘÍTOMEN a připraven dýchat pro nás. ☺
A ještě je tu jeden parák. Je ještě samostatnější. Naši pozornost však
velmi uvítá. Je to naše ❤.

76

Srdíčko plodu začíná bít už v 6. týdnu. Od té doby má stálou a pravidelnou práci až do naší smrti. Je to velmi svědomitý a zodpovědný pracant. Určitě si zaslouží časté pochvaly a ocenění.
Můžeme s ním komunikovat pomocí jednoduchého cvičení:
KO N E Č KY P R S T Ů J E M N Ě Ť U K Á M E N A S T Ř E D H R U D N Í KU
U toho si můžeme uvědomit, co pro nás srdce stále dělá a pomyslet si:
DĚKUJI. ☺
Naše pozornost a vděčnost je pro srdce silným posilňujícím prostředkem.
Vedle srdce je ještě jeden pracant, který tuto aktivitu zaznamená
a uvítá. Je to brzlík – zodpovědný za naši imunitu. No, a plíce jistě
zbystří také. Když k tomu přidáme vědomý NÁDECH – VÝDECH…
máme sehraný tým, který za nás bude bojovat ze všech sil v aréně
Života.
Pokud nás strach přece jen někdy svede a lapí do pasti NEmoci, tak vědomý dech a ukání na hrudník mohou být dobré nástroje k brzkému uzdravení a znovu obnovení naší MOCI – žít život.
Dále můžeme použít míčkování. Stačí molitanový míček na líný tenis.
Jezdíme s ním po hrudníku ze všech stran a občas jemně přitlačujeme.
Děti to milují a dospělým vřele doporučuji vyzkoušet. ☺ Pomáhá to
uvolnit hleny a podpoří jejich přirozené vykašlávání. Když střídáme
míčkování s vyukáváním, máme jednoduchou, velmi příjemnou
a účinnou techniku, která podporuje naši imunitu.

S láskou pečujme o svá těla i duše. Můžeme se těšit z toho,
co máme, nebo být nešastní z toho, co nemáme. V tom
je naše svobodná vůle. Užívejme ji moudře. ☺
Až to bude možné, tak se těším znovu na viděnou.
Vaše Katka
Bližší informace: Katka Dendysová, www.azted.cz, tel. 773 209 123
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TJ Sokol Jince

duben 2020

OZNÁMENÍ
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci v ČR,
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR
a na základě organizačních opatření ČOS POZASTAVILA TJ Sokol Jince tělocvičnou činnost všech svých oddílů bez rozdílu věku včetně oddílů cvičících na základě
smluvních vztahů do odvolání s platností od 12. 3. 2020.
Informace najdete na budově Sokolovny a na webových stránkách:
www.sokoljince.cz
výbor TJ Sokol Jince

Masarykova Hluboš
Dne 8. března se konal
2. ročník turistického
pochodu Masarykova
Hluboš, jehož spolupořadatelem byla TJ Sokol
Jince. V Jincích se zaregistrovalo celkem 109
účastníků: 70 osob na
10 km, 29 osob na 15 km
a 10 osob na 20 km.
Na startu v Jincích fotil Miroslav Maršálek
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Z_Masarykova_pochodu_2020/

Turistický zájezd plánovaný na květen se ruší
Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášení nouzového
stavu v ČR ruším avizovaný jarní turistický zájezd dne 8. 5.
2020.
Jeho uskutečnění po domluvě s autodopravcem p. Jiřím Přibylem přesouváme na sobotu 19. září 2020 ve stejných časech a se stejným programem – viz pozvánka níže.
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Protože v současné době nelze předpovědět další vývoj situace, pouze zájemce eviduji (přihlášky) bez výběru peněz na dopravu. Pokud by situace
umožnila uskutečnění zájezdu v zářijovém termínu, vybírala bych finanční
úhradu až v autobuse. Doposud přihlášené zájemce automaticky přesunuji
na zářijový termín.
Komu z přihlášených nový termín zájezdu v sobotu 19. září 2020 nevyhovuje, dejte mi včas vědět, aby se zbytečně neblokovala místa pro další zájemce. Děkuji za pochopení.
Jana Tesařová

Turistický oddíl TJ Sokol Jince připravuje

19. září 2020

turistický zájezd
CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ – TÁBOR – KLOKOTY
Odjezd objednaným autobusem z autobusové zastávky Jince náměsstí
v 6.30 hod, Jince Sokolovna v 6.35 hod, Jince nádraží v 6.45 hodin (směr
Čenkov, Příbram, Milevsko, Tábor).
Program: Pro zájemce prohlídka Chýnovské jeskyně s průvodcem - náročnější, trasa 260 m, zdolání 340 schodů s převýšením 42 m, teplota 5-9?,
délka prohlídky 45 min, vstupné: plné 120 Kč/osoba, snížené 100 Kč/osoba
– senioři 65+, studující, dětské 60 Kč/osoba – děti 3-15 let, ZTP.
Přejezd do Tábora, zde individuální prohlídka historického husitského
města – Husitské muzeum, Táborské podzemí, Památník Jana Žižky, Muzeum čokolády a marcipánu, zoologická zahrada a další.
Odpoledne pro zájemce výstup Lipovou alejí s křížovou cestou k poutnímu
objektu Klokoty, komentovaná prohlídka s průvodcem, vstupné 30 Kč /osoba bez rozdílu nebo individuální prohlídka. Cesta z náměstí Jana Žižky
k poutnímu objektu Klokoty 1,3 km s převýšením cca 50 m.
Kdo nebude mít zájem o Chýnovskou jeskyni, zastavíme v Táboře při průjezdu do Chýnova, možnost celodenního individuálního programu. Nutno
nahlásit předem s přihláškou na zájezd.
Občerstvení možné v Táboře, případně z vlastních zásob. Vstupné si hradí
každý účastník sám.
Vhodnou obuv, oblečení dle počasí, případně svačinu a pití s sebou. Předpokládaný návrat v 18-19 hodin.
Doprava autobusem: dospělí 200 Kč, děti do 15 let 50 Kč. Úhrada v autobuse.
Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu zájemců, tj. alespoň 45 osob.
Přihlášky včetně úhrady: J. Tesařová, Pod Královkou 355, Jince,
tel. 605 206 721, e-mail: tesarovajana@atlas.cz
TJ Sokol Jince
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Policie informuje
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Úřední den policistů na služebně
v Jincích, ul. Slunečná 392 (u zdravotního střediska)
se v dubnu nekoná.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
Policie ČR – Obvodní oddělení Příbram-venkov

Od začátku letošního roku evidují policisté na Územním odboru Příbram celkem 222 dopravních nehod, což je oproti loňsku o 26 nehod
méně. Dva lidé utrpěli těžké zranění a 48 osob poranění lehčího charakteru.
V měsíci únoru řešily policejní hlídky 105 nehod. Jeden člověk skočil
v nemocnici s těžkým zraněním. Nejčastější příčinou dopravních nehod
byl v minulém měsíci nesprávný způsob jízdy, poté nepřiměřená rychlost, a to ve 22 případech. Pět motoristů, kteří způsobili nehodu, bylo
pod vlivem alkoholu. Celkem 16 karambolů zavinil střet se zvěří. Na
dopravních prostředcích vznikla škoda, která dosáhla téměř 15 milionů
korun.
Policejní hlídka zastavila dne 2. března v dopoledních hodinách v obci
Jince 27letého řidiče, který následně nepředložil řidičský průkaz. Dechová zkouška u něj byla negativní, pozitivní však byl test na drogy,
konkrétně na metamfetamin. Muž je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Zatím nezjištěný zloděj se vloupal v době od 28. února do 2. března
do ordinace lékaře v Jincích. Odcizil zde bezdotykový teploměr a několik léků. Věc šetří policisté z obvodního oddělení Příbram-venkov jako
přečin krádeže.
Neznámý pachatel vnikl v období od 9. do 11. března do zaparkovaného automobilu a ukradl z něj navigaci v hodnotě pěti set korun. Poškozením ale způsobil další škodu, a to ve výši čtyř tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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Děkuji obecnímu úřadu v Čenkově, panu starostovi Hauptmanovi
a panu Volkovi, kteří mi přišli přát k mým 80. narozeninám
s kytičkou a dárkem.
Děkuji, Nohejlová Libuše

Zprávičky z malé školičky
Naši zemi zasáhla vážná situace (onemocnění Covid–19) a i my v naší
školce jsme byli postaveni před rozhodnutí – zavřít x nezavřít. Nakonec
jsme se po domluvě s panem starostou Hauptmanem přiklonili k té
první variantě. Chceme předejít riziku nákazy, to je hlavní důvod.
Chránit děti, rodiče a zaměstnance. Školka zatím bude uzavřena do
odvolání. Rodiče jsou pravidelně informováni prostřednictvím emailu.
Tam mimo jiné posíláme i práci pro předškoláky a tipy na hry a úkoly
pro rodiče (skolka.cenkov@gmail.com).
Bu me nyní silní a ohleduplní zvláš ke straším lidem! Pro ně je virus
velmi nebezpečný.

Táta včera na venku našel první sněženku,
Vedle petrklíč – zima už je pryč.
A jak nám bylo ve
školce? I když nebyla
skoro žádná zima a
žádný sníh, přece jen
jsme si alespoň na jediný den užili pěkné
chvíle. Doslova jsme se
na něm vyřádili – koulovali se, postavili
jsme sněhuláky, dělali
andělíčky a váleli jsme
obrovské koule po celé
naší zahradě. Bohužel,
sněhuláci vydrželi jen do druhého dne ☺.
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Na konci měsíce února se u nás ve školce
konal karnevalový
ples. Sešly se na něm
samé krásné masky.
Nejdříve byla pestrá
promenáda, protože
opravdu každý z nás
měl masku úplně jinou. Paní učitelky si
pro nás připravily zábavné úkoly a soutěže
a samozřejmě nesměla
chybět pravá karnevalová taneční zábava,
kterou jsme si pořádně užili. Představila
se nám Elsa, vodník,
dráček, Bílá paní,
princezna, potápěč a
další …
V tomto období, kdy
bylo hodně nemocných dětí, jsme si povídali o našem lidském
těle. Ukázali jsem si,
jak vypadá naše tělo, k čemu slouží kosti a svaly. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí i o našich vnitřních orgánech a vyrobili jsme si plíce,
abychom zjistili, jak vlastně fungují.
S naším tělem souvisí také nemoci a zdraví. Připomněli jsme si, co bychom
měli a neměli dělat, když jsme nemocní, jak to také chodí u pana doktora
– na to jsme si ve školce zahráli představení. Vyrobili jsme si veselé bacily
a uvařili bylinkové čaje, které nám v době nemoci pomáhají. Paní učitelka
nám přinesla některé nasušené bylinky ukázat, abychom viděli, jak vypadají a mohli si je i očichat.
Oslavili jsme také narozeniny našich kamarádů. To je vždycky velká sláva. Posadíme se do kroužku a oslavenci přineseme křeslo doprostřed.
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Zapálíme svíčku a zkontrolujeme, jestli má plamínky v očích. Když ano,
může oslava pokračovat zpíváním a blahopřáním. Tento měsíc oslavil své
narozeniny Milánek S., Eliška, Jituška, Adrianka a Filípek F.

Milánek slaví narozeniny.

A co nás čeká?
V březnu jsme měli naplánováno
plno pěkných akcí. Bohužel, většinu
z nich jsme museli zrušit nebo alespoň přesunout na jiný termín, pokud to šlo.
Čekala nás dobrodružná cesta do
Botanické zahrady v Tróji, z Ochrany fauny nám měli přijet představit
projekt o mravencích. Také byly objednána divadla a workshopy pro
děti. Co se dá dělat… Těšíme se na
kamarády a také výlety, při kterých
budeme prozkoumávat naše okolí.
Hodně zdraví v příštích dnech
vám přejí kluci a holky
z čenkovské školky

Vycházka do lesa.
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Tradiční VELIKONOČNÍ VÝZDOBA na návsi v Čenkově
u kapličky je letos z důvodu epidemiologické situace ZRUŠENA.
Děkuji za pochopení.

Jiří Firýt

Divadlo Za Vodou
Na duben nemá náš spolek plánováno žádné představení. Ne, že bychom na to přímo "kašlali"; velice intenzivně
ladíme formu na start rakety k planetě Mars, což je téma
naší nové hry a zároveň způsob, jak dodržet karanténu.
Jak říká velitel lodi: "Až na Mars nejsou plánovány žádné vycházky do supermarketu."
Všem divákům i nedivákům přejeme veselou mysl a ještě navíc alespoň celé
zdraví, aby to bylo sichr.
Vaše Divadlo Za Vodou
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STAROČESKÉ MÁJE 2020
Pokud situace dovolí, budou se tradiční Staročeské máje v Ohrazenici konat 16. května 2020.
Více informací v příštím čísle Jineckého zpravodaje.

KALENDÁŘ AKCÍ
pro osobní rozvoj
lektorka Kamila Poláková
Výtvarný kurz pro dospělé:
NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ
Malba akrylovými barvami na plátno.
Dospělí a děti od 12. let.
18. 4., 31. 5. Ohrazenice od 9.00 do 17.00 hodin. Příspěvek: 770 Kč.
Výtvarný kurz pro děti: NAMALUJ SI SVŮJ OBRÁZEK
Malba akrylovými barvami na plátno. Děti od 6. let.
19. 4., 10. 5., 7. 6. Ohrazenice od 12.30 do 17.30 hodin. Příspěvek: 520 Kč.
Výtvarný kurz pro děti i dospělé: NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ i OBRÁZEK
Malba akrylovými barvami na plátno. Dospělí a děti od 6. let.
14. 6. Ohrazenice od 9.00 do 17.00 hodin, děti do 14.30 hodin.
Kurz KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Realistická kresba tužkou, závěrem nakreslíte portrét. Dospělí a děti
od 12 let.
13. 6. Jince od 9.00 do 18.00 hodin, příspěvek: 790 Kč.
Kurzy OLEJOMALBY v Ohrazenici: úterý nebo středa: (16.00- 18.30).
Na všechny akce prosím o závaznou rezervaci, bližší informace
zašlu mailem.
Kontakt: tel. 607 185 016 nebo e-mail: info@brdskeslunce.cz
Více informací: www.brdskeslunce.cz
Těší se na vás lektorka: Kamila Poláková
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Informační centrum v Hořovicích
Vrbnovská 30/1 (areál Starého zámku)
tel. 732 512 821, 321 338 230
Vzhledem k situaci ohledně koronaviru
se akce ruší,
sledujte internetové stránky Informačního centra v Hořovicích
www.mkc-horovice.cz

kultura v Příbrami

duben 2020

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7, tel.: 326 531 250

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru
se představení ruší,
sledujte internetové stránky Divadla A. Dvořáka
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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BAZAR IVETA
Nové i použité zboží
Tyršovo nám. 31, 267 24 Hostomice pod Brdy
tel. 731 728 939, 603 895 983
Provozní doba:
pondělí zavřeno

úterý – pátek 8.30 – 16.30 hod.
sobota 8.00 – 11.00 hod.

www.bazariveta.cz
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PRODEJ SLEPIČEK
Čer vený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell
typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219 Kč/ks.
Prodej: 5. 4., 3. 5. a 3. 6. 2020
od 12.30 hodin v Jincích – parkoviště
u penzionu Eška
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
I n f o r m a c e : pondělí - pátek 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.dr ubezcer venyhradek.cz

Realitní poradna
Nabízím vám bezplatnou konzultaci v oblasti realit
a ocenění vaší nemovitosti včetně prodeje nebo
pronájmu.
Mám dlouholeté zkušenosti s prodejem nemovitostí
a znám dobře tuto lokalitu.
Realitní poradna zdarma! Kontaktujte mě
a poradím i vám!
Kontakt:
tel. 605 255 063 | e-mail: jana.cespivova@re-max.cz

Jana Češpivová, DiS
certifikovaná realitní makléřka
Remax Power
mailto:jana.cespivova@re-max.cz
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