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od - do hod.

více v rubr.

9.00 - 12.00

Knihovna

ČERVENEC
4. 7.

So Knihovna otevřená

5. 7.

Ne Státní svátek

6. 7.

Po Státní svátek
Běh Lochovice – Plešivec – info na www.brdskypohar.cz

7. 7.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

8. 7.

St

15.00 - 16.45 Knihovna

9. 7.

Čt Služebna policie otevřená

10. 7.

Pá Uzávěrka výtvarné soutěže

14. 7.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

15. 7.

St

15.00 - 16.45 Knihovna

16. 7.

Čt

17. 7.

Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže
Divadlo Za Vodou – Zářivá hvězda

15.00
21.00

Knihovna
Čenkov

18. 7.

So Zájezd do Lysé nad Labem – vlakem
KVZ – souboj dvojic z malorážky
Divadlo Za Vodou – Zářivá hvězda

7.00
9.00 - 15.00
21.00

Zahrádkáři

Výtvarná dílna v knihovně

16.30 - 18.00 Policie
Knihovna

Výtvarná dílna v knihovně

Čenkov

21. 7.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

22. 7.

St

15.00 - 16.45 Knihovna

28. 7.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

29. 7.

St

15.00 - 16.45 Knihovna

Výtvarní dílna v knihovně
Výtvarná dílna v knihovně

SRPEN
1. 8.

So Knihovna otevřená
Namaluj si svůj obrázek

9.00 - 12.00
12.30

Knihovna
Ohrazenice

2. 8.

Ne Malování v přírodě

9.00

Ohrazenice

3. 8.

Po Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

4. 8.

Út Kurz fotografování v MC - úprava fotek

13.00 - 16.30 Jinečáček

5. 8.

St

8.30 - 12.00 Jinečáček
15.00 - 16.45 Knihovna

7. 8.

Pá Uzávěrka výtvarné soutěže

8. 8.

So KVZ – souboj dvojic z pistole

9.00 - 15.00

10. 8.

Po Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

Kurz fotografování v MC - úprava fotek
Výtvarná dílna v knihovně

Knihovna
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11. 8.

Út Kurz fotografování v MC - základy

13.00 - 16.30 Jinečáček

12. 8.

St

8.30 - 12.00 Jinečáček
15.00 - 16.45 Knihovna

14. 8.

Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže

17. 8.

Po Senior klub
14.00 - 17.00 SCJS
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na září 2020

18. 8.

Út Kurz fotografování v MC - tvorba videa

13.00 - 16.30 Jinečáček

19. 8.

St

8.30 - 12.00 Jinečáček
15.00 - 16.45 Knihovna

22. 8.

So Zájezd do Liberce - autobusem
Zdraví a náhled na přírodní zákonitosti

7.00
9.00 - 18.00

24. 8.

Po Senior klub
Příměstský tábor Trilobit (pondělí - pátek)

14.00 - 17.00 SCJS

25. 8.

Út Kurz fotografování v MC - aplikace Google 8.30 - 12.00

26. 8.

St

28. 8.

Pá 1. letní miniturnaj v šachu
Prázdniny končí na Křešíně

16.00

Pionýr

31. 8.

Po 2. letní miniturnaj v šachu

16.00

Pionýr

Kurz fotografování v MC - základy
Výtvarná dílna v knihovně

Kurz fotografování v MC - tvorba videa
Výtvarná dílna v knihovně

Výtvarná dílna v knihovně

15.00

Knihovna

Zahrádkáři
Cvičení s K.

Jinečáček

15.00 - 16.45 Knihovna

ZÁŘÍ 2020 - více v příštím čísle
1. 9.

Út Senior klub (každé úterý)

14.00 - 17.00 SCJS

3. 9.

Čt Schůzka klubu vojenských důchodců

15.30

5. 9.

So Děti dětem v Ohrazenici
Den seniorů v Jincích

13.00
Ohrazenice
14.00 - 17.00 Kult. komise

7. 9.

Po Zahrádkářská výstava (pondělí - pátek) ve SCJS

9. 9.

St

12. 9.

So Den otevřených dveří v knihovně

16. 9.

St

19. 9.

So Zájezd Chýnovská jeskyně atd.
Rybářské závody dětí
Železná sobota

6.30
7.30
8.00

TJ Sokol
Rybáři
Hasiči

26. 9.

So Výprava na Klouček

13.00

Knihovna

30. 9.

St

Schůzka učitelů – důchodců

SCJS

14.00 - 17.00 SCJS
9.00 - 12.00

Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech

Zahrádkáři

Český den proti rakovině

Vážení čtenáři, přejeme vám krásné,
slunečné a bezstarostné léto,
dětem prázdniny plné her a dobrodružství
a těšíme se s vámi na shledanou opět v září.
3

Knihovna

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

Srpen:

Čermáková Vlasta
Hurych Jan
Řehounek Josef
Hakenová Ludmila

89 let
70 let
86 let
89 let

Hošková Vladimíra 75 let
Havlice Vladimír
75 let
Krotilová Růžena
90 let

V srpnu t. r. slaví narozeniny pan Vladimír Havlice,
člen ZO Českého zahrádkářského svazu Jince.

Jinečtí zahrádkáři mu přejí hodně zdraví,
spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů.
Iva Jelínková
předsedkyně ČZS

VZPOMÍNKY
Dne 27. července 2020 tomu bude již 15 let,
co navždy odešel můj milovaný manžel,
otec a dědeček, pan Karel Šebek z Jinec.
Kdo jste ho měli rádi a vážili si ho,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
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VZPOMÍNKY
Dne 28. července 2020 uplyne jeden rok
od úmrtí paní Boženy Hájkové z Jinec.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomeneme - dcera s manželem,
vnoučata a pravnoučata.
Čas plyne,
bolest v srdci zůstává…

Dne 3. srpna 2020 tomu
bude 24 let, co navždy
dotlouklo předobré srdce
našeho tatínka a dědečka
pana Stanislava Roma
a 12. srpna uplyne 9 let,
co za ním odešla naše maminka, babička a prababička
paní Irena Romová.
Nikdy nezapomene rodina
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 10. srpna 2020 uplyne 17 let,
kdy nás náhle opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Miroslav Knol
z Jinec. Dne 3. července t. r. by oslavil
70. narozeniny.
Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut…

Dne 24. srpna 2020 vzpomeneme 12. smutné
výročí úmrtí pana Josefa Záluského
z Ohrazenice.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
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Městys Jince

červenec - srpen 2020

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Jince
se konalo 24. června, tedy po uzávěrce Jineckého
zpravodaje. Usnesení přineseme v příštím čísle.

Krátce z obce
Jedna z největších investičních akcí poslední doby – „Optimalizace
a doplnění systému zásobení vodou a odkanalizování obce
Jince“ - byla zahájena. Jedná se o nutnou kompletní rekonstrukci úpravny vody ve Velcí a rozšíření vodovodu a kanalizace do Rejkovic a na Běřín.
Dodavatelem díla je firma ZEPRIS, s. r. o.
Hodnota díla je téměř 150 mil. Kč s DPH
Poskytnuta dotace od Státního fondu životního prostředí
Termín dokončení v roce 2022

Úpravna vody ve Velcí.

V červnu byla též zahájena akce „Sociální bydlení v městysi Jince II“
- vestavba sedmi bytů v č. p. 28 (budova bývalých Moserových lázní).
K realizaci stavby byla na základě výběrového řízení pověřena firma
INVESSALES, s. r. o.
Hodnota díla je 16 mil. Kč
Poskytnuta dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program)
Termín dokončení v dubnu 2021
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„Sociální bydlení v městysi
Jince II“

Jeden z malometrážních bytů
v č. p. 28.

Oprava střech
a hromosvodů na budově
základní školy
Na dílo byla poskytnuta dotace
z Ministerstva financí ve výši
2,8 mil. Kč.

Část střechy na školní budově.

Dětské hřiště u č. p. 28
(bývalé lázně)
Na vybudování dětského hřiště
byla poskytnuta dotace ve výši
800 tis. Kč z Ministerstva pro
místní rozvoj.
Areál u č. p. 28.

Městys Jince hledá pronajímatele sauny
Městys Jince oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor, výpůjčky
sauny a sportoviš na Sokolské zahradě v Jincích.
Předmětem nájmu jsou nebytové prostory, které se nachází v budově
č. p. 377 (objekt občanské vybavenosti v části obce Jince:
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- nebytové prostory o celkové výměře 89 m2 sloužící jako prostory k podnikání, a to konkrétně k provozování restaurace sestávající z hostinské
místnosti, kuchyně, výčepu a zázemí restaurace.
Předmětem výpůjčky jsou:
- Zbývající nebytové prostory nacházející se v budově sloužící především
jako prostory určené pro provozování sauny a sociálních zařízení, stejně jako sportoviště na pozemku č. parc. 219/1 k. ú. Jince.
Podmínky pronájmu jsou upraveny ve veřejné nabídce na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a výpůjčce sauny a sportoviš na Sokolské
zahradě v Jincích.
Zveřejněno na úřední desce městyse, dokumenty ke stažení na
www.jince.cz.
U z á v ě r k a p ř i h l á š e k : 13. července 2020 do 13.00 hodin.

Sauna a sportoviště na Sokolské zahradě.

Poplatek ze psa
Úřad městyse Jince upozorňuje majitele psů, kteří ještě nemají uhrazený
poplatek na rok 2020, aby tak neprodleně učinili v účtárně městyse (kancelář v přízemí). Úhrada je možná v hotovosti nebo převodem na účet
městyse Jince 521705399/0800, VS je číslo domu+171341. Do poznámky
napište jméno držitele psa.
Výše poplatku byla zveřejněna v Jineckém zpravodaji 2/2020.

Víte, jaká je v Jincích momentální kvalita ovzduší?
Můžete si to ověřit na www.jince.cz v nové záložce
Index kvality ovzduší (IKO).
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Má vlast cestami proměn – příběhy domova
V sobotu 20. června se v Praze na Vyšehradě za vytrvalého deště konala
vernisáž národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“. Městys
Jince do proměny přihlásil vysokou hu Barboru, která je po částečné
rekonstrukci.

Putovní výstava přináší svědectví
o příznivých proměnách zanedbaných
míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady
donorů se chátrající stavby mění
v důstojné objekty s užitečnou náplní,
nadechují se k novému životu a veřejný prostor dostává novou tvář.
Prostřednictvím fotografií a příběhů
je prezentován stav před rekonstrukcí
a po ní. Každý rok jsou na výstavě
k vidění opravy různorodých staveb –
od sakrálních objektů, přes obecní
úřady, školy, zastávky, multikulturní
centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích a sadech. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale
CZ - Souznění, z.s. ve spolupráci
s Národní kulturní památkou Vyše-
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„Božena Němcová“, jejíž 200.
výročí narození bylo připomenuto, s hercem Karlem Rodenem,
který předával ocenění vítězům
loňských proměn.
Zdroj: cestamipromen.cz

hrad. Partnery výstavy jsou kraje
České republiky a spolupracuje
řada dalších organizací a institucí.
Výstava je poděkováním tvůrcům
proměn za jejich úsilí vytvářet
hezčí a užitnější prostředí pro nás
všechny.
Nejhezčí proměny jsou každý rok
oceňovány. Hodnotí je veřejnost
v den zahájení na Vyšehradě a po
celý rok na webu, a také odborná
porota architektů od vedením
pana arch. Josefa Pleskota.
Symbolem celého projektu je kamenné srdce, které bylo vykopáno
na vyšehradské akropoli při budování závlah pro vyšehradský park.

Paní Marie Maršálková u panelu
s hutí Barborou.

Toto „Srdce vlasti“ si každý rok
předávají hlavní
partnerské kraje,
aby ho opatrovaly, stejně jako veřejný prostor naší
země. Na zdraví
„Srdce vlasti“
a „Srdcí krajů“
dohlíží
prof.
MUDr. Jan Pirk,
DrSc. Letos srdce
opatruje Středočeský kraj.
Ung.

Kamenné srdce letos patří Středočeskému kraji.
Na jeho „zdravotní stav“ dohlédl známý kardiolog
MUDr. Jan Pirk.

Internetové hlasování - pro hu Barbora hlasujte
až do 30. března 2021 zde: http://cestamipromen.cz/hlasovani
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Cesta po dně pravěkých moří začíná
Nový národní geopark Barrandien je největším
v republice
Joachim Barrande by měl radost. Z území, které nese jeho jméno, které
probádal a proslavil ve světě, se stal národní geopark. Jde o největší národní geopark v České republice s rozlohou 4 316 km2. Rozprostírá se
v částech Středočeského, Plzeňského kraje a Hlavního města Prahy. Nejen
geologická rozmanitost jej předurčuje k zápisu na seznam globálních geoparků UNESCO.
"Geopark Barrandien je významným územím, a to nejen
pro odborníky, ale i pro všechny, kteří se zajímají o minulost
naší planety. Přívlastek národní si bezpochyby zaslouží a věřím, že mu dodá ještě více na
turistické atraktivitě," věří
hejtmanka Středočeského kraje
Jaroslava Pokorná Jermanová. Vznik národního geoparku je důležitý pro
rozvoj cestovního ruchu. Nabídne návštěvníků i lidem žijícím na jeho území ucelený vhled do geologie a paleontologie, ale také na zoologické, botanické, archeologické, kulturní a historické souvislosti.
"Rozvoji národního geoparku Barrandien pomáhá kladný přístup
ze strany vedení krajů, místních obcí, měst, institucí i občanů," uvedla
ke vzniku národního geoparku předsedkyně národních geoparků ČR Martina Pásková.
"Národní Geopark Barrandien bude seznamovat místní obyvatele na
území, kde žijí, s geologickými zvláštnostmi, ale také podporovat cestovní ruch a rozvoj regionu," říká ředitel Ekologického centra Orlov
Jan Ruml.
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Barrandien odhaluje tajemství miliónů let vývoje Země. Geopark je pestrou mozaikou geologických a paleontologických zajímavostí. Profily a odkryvy nejsou tak masivní jako jinde na světě, ale jsou úžasně pestré
a dobře dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem nebo dokonce tramvají.
"Cílem našeho společného snažení je pozvat návštěvníky do geoparku
Barrandien na Cestu po dně ztracených moří v srdci Evropy. V každém
z nás se ukrývá kus dobrodruha, a proto bych vás rád pozval na návštěvu geoparku Barrandien společně s naším průvodcem Věnceslavem
Brábkem," říká k hrdinné fiktivní postavě, kterou v budoucnu najdou lidé
třeba v návštěvnických centrech, Luboš Gardoň.
Geopark není jen zkamenělá minulost. Skrývá v sobě příběhy českých dějin, rozvoje průmyslu a osídlení území. Barrandien je klenotem české geologie a paleontologie.
Za úspěchem získání statutu národní geopark stojí několikaleté snažení
Ekologického centra Orlov. Partnery geoparku jsou například obce
JINCE, Tetín, Strašice, Mirošov a Radnice.
Na projektu se také podílí destinační agentura Berounsko, Muzeum Středních Brd ve Strašicích, Arcibiskupství pražské, Zoologická a botanická
zahrada Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeňský a Středočeský kraj.
Spolupracujícími partnery jsou Agentura Koniklec, Centrum Caolinum
Nevřeň nebo Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Důležité je také zapojení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Zdroj: Prahadnes.info ze dne 17. 6. 2020

Městys Jince
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Služby městyse Jince

červenec - srpen 2020

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

O T E V Í R A C Í H O D I N Y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 15.00 hod.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
Z technických a organizačních důvodů lze v průběhu jednoho dne ve sběrném dvoře
umístit maximálně 350 kg objemného odpadu a maximálně 350 kg stavební suti
na jednu domácnost. V případě většího množství objemného odpadu
nebo stavební suti lze domluvit přistavení a vývoz kontejnerů za úplatu.
Objemný odpad (skříně, stoly, sedačky, postele atd.) bude ve sběrném dvoře uložen
pouze v rozloženém stavu, a to z důvodu úspory místa v kontejnerech.

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.
Ing. Aleš Hlaváček, tel. 773 830 703, vedoucits@jince.cz

Termíny svozů SKO v r. 2020 - svozový den ČTVRTEK
27.

Červenec 2020

2. 7.

1x7

28.

9.7.

1x7

29.

16. 7.

1x7

30.

23. 7.

1x7

31.

30. 7.

1x7

6. 8.

1x7

33.

13. 8.

1x7

34.

20. 8.

1x7

35.

27. 8.

1x7

32.

Srpen 2020
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1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI
1 x 14

1 x 30

36.

3. 9.

1x7

37.

Září 2020

10. 9.

1x7

38.

17. 9.

1x7

24. 9.

1x7

1. 10.

1x7

41.

8. 10.

1x7

42.

15. 10.

1x7

43.

22. 10.

1x7

44.

29. 10.

1x7

39.
40.

Říjen 2020

KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

RE-USE CENTRUM
Centrum opětovného využití výrobků od června v provozu
Centrum se nachází v areálu sběrného dvora v Jincích a jeho účelem
je zamezit zbytečnému vyhazování funkčních předmětů, které jejich dosavadní majitelé již nepotřebují. Po odevzdání do nového centra může takové
zboží najít další uplatnění u někoho jiného.
Na stránkách www.jince.cz v záložce Re-use Centrum je k dispozici KATALOG ZBOŽÍ, které si zde může zájemce zarezervovat, a to maximálně
na dobu jednoho týdne. Rezervované zboží lze vyzvednout ve sběrném
dvoře v jeho otvíracích hodinách. Na stránkách je k nahlédnutí také
PROVOZNÍ ŘÁD Re-use Centra.
Vedoucí technických služeb Ing. Aleš Hlaváček upřesnil: „V provozním
řádu je uvedena otvírací doba, co se bere, co se nebere, jak se objednává
přes internet, jaká jsou pravidla pro předávání a přebírání, a to
i z hlediska majetkoprávních vztahů a reklamací. Vše najdou zájemci
na webových stránkách městyse Jince. Přijetí i vydání věcí je zdarma
a je zaznamenáno do počítače s využitím QR kódu. Pohyb všech věcí zůstává trvale v evidenci. Každý předmět se váží a sleduje se, jaké množství odpadu jsme neposlali na skládku nebo nezrecyklovali, ale kolik
se toho vrátilo do oběhu, tedy lidem k dalšímu využití.“
Úvodní stránka www.jince.cz - zde najdete katalog zboží Use-Centra.
Miroslav Maršálek
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Dodávky vody do bazénů a studní
Protože se množí požadavky na zajištění dodávky vody do bazénů a studní, Služby městyse Jince upozorňují, že nedisponují žádnou vlastní cisternou na dodávku vody.
Nejsme tedy schopni zajistit dopravu vody, vodu můžeme pouze prodat.
V případě zájmu o dodávku vody do bazénů je možné kontaktovat
1. SčV a. s. Příbram – tel. 840 111 322, 601 275 275 nebo VaK Beroun –
tel. 800 100 663.
Děkuji za pochopení.
Bc. M. Tichá, ředitelka SMJ
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
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Informace z redakce

červenec - srpen 2020

Informace z ordinace
V ordinaci praktického lékaře MUDr. Jaroslava Smutného začíná postupné rozvolňování.
NADÁLE PLATÍ, že pacienti se předem telefonicky objednávají a dbají pokynů na vstupních dveřích do zdravotního střediska a do čekárny.
V jedné hodině budou ošetřeni cca tři pacienti, poslední bude přijat jednu
hodinu před koncem ordinačních hodin.
Odběry krve budou zatím pouze ve čtvrtek od 7.00 do 8.30 hodin. V tento den si budu pro každého přicházet před zdravotní středisko.
Pokud budete chtít poslat léky e-receptem, mějte připravený seznam
léků a číslo telefonu, na které bude recept zaslán.
Děkujeme.
Telefon do ordinace: 318 692 205.

Iva Jelínková

Čtenáři píší
Děkujeme Úřadu městyse Jince za dárky a uspořádání obřadu při příležitosti 50. výročí našeho společného života. Velmi příjemnou atmosféru vytvořili oddávající pan Vladimír Valta a matrikářka paní Lucie Havrlíková, která věnovala velkou pozornost
i přípravě obřadu dle našeho přání.
Poděkování patří též Sboru dobrovolných hasičů za dárek a neobvyklou cestu domů hasičským vozidlem i se zvukovým doprovodem.
Olga a Adam Sivákovi
Děkuji Úřadu městyse Jince za blahopřání a milou pozornost
k mým narozeninám. Velmi mne to potěšilo.
Věra Nováková
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Chci touto cestou velice poděkovat paní Naděždě Rydrychové,
magistře Jinecké lékárny na sídlišti Zborovská v Jincích, která mi v době mé nemoci, s velikou ochotou a samozřejmostí
jí vlastní, opakovaně přivezla potřebné léky až ke mně domů vzhledem k mému zdravotnímu stavu jsem si je osobně nemohla
vyzvednout.
Nejsem sama, komu takto paní magistra vypomohla, vyšla
vstříc, a tak jí za nás všechny patří ještě jednou upřímné poděkování.
M. Vychodilová
Městys Jince
Jinecký zpravodaj
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Brdské lesy

Na facebooku
spravujeme tyto stránky:

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 prázdninového dvojčísla: 17. srpna 2020

17

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.

VII. – VIII. část

Plány na zvelebování obce
Zastavme se krátce u osoby Dominika Ešky. Ten byl nejdříve nájemcem na
náměstí stojící „Knížecí hospody“, kterou spolu s rozsáhlými polnostmi
koupil v r. 1894 od knížete von Hanau. Hospodu přestavěl na tehdejší dobu
na honosný hotel (s velkým divadelním sálem, restaurací a několika spolkovými místnostmi). Kromě toho D. Eška vlastnil zemědělskou půdu,
za zadním traktem hotelu postavil rozsáhlou stodolu a hospodářské budovy. Nevěnoval se však jen svému hospodářství a své Knížecí hospodě, ale
činy prokázal opravdový zájem o „věci veřejné“, jak o tom svědčí jeho
mnohaletá práce ve funkci starosty obce. V letech 1897–1902 byl navíc
předsedou Občanské záložny, od r. 1902 až do své smrti (1929) jejím pokladníkem. Ovšem nesmírné množství práce, kterou tehdy starosta vykonával ve svém volném čase, zodpovědnost, která na něm ležela zvláště při
realizování tak rozsáhlých akcí, jakými byla v prvé řadě stavba kanalizace, chodníků, úprava náměstí, neustálé a složité vyjednávání o regulování
zejména Ohrazenického potoka atd. přimělo nakonec D. Ešku, aby 6. března 1898 rezignoval na funkci starosty. V zápise z tehdejší schůze čteme:
„Vzhledem k obětavé, zdárné činnosti pana starosty, hlavně vzhledem
k nedokonaným pracem asanačním a upravení místních tratí činím návrh, aby p. starosta rezignaci svou laskavě vzal zpět… p. starosta vzal
tudíž svou rezignaci zpět… zapsal Em. Picka.“ Na schůzi obecního
zastupitelstva 31. 5. 1898 bylo schváleno „dát p. starostovi 5 zl. měsíčně
na výpomocnou sílu.“
Ani toto opatření zřejmě starostovi Eškovi příliš nepomohlo, poněvadž již
5. prosince téhož roku znovu rezignuje na svou funkci. Tehdy vystoupil
na schůzi obecního zastupitelstva MUDr. Moser, „který poukazuje na problémy obce: stále větší náklady na podporu chudých, placení starých dluhů a náklady na regulaci celé obce, které se snaží D. Eška dobře řešit,
navrhuje, aby si D. Eška ponechal funkci do konce volebního období“. Ten
nakonec souhlasí a bere rezignaci zpět. Až v listopadu 1899 „co síla pracovní k ruce p. starosty“ byl přijat Petr Tříska – tedy de facto do funkce
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tajemníka obce. Nakonec vykonával – zdaleka ne vždy vděčnou – funkci
starosty obce Dominik Eška ještě na počátku minulého století.
Aktivity představitelů obce se zdaleka neomezovaly jen na realizaci staveb,
starosti o udržování obecních cest, péči o vysazování stromořadí atd. Nepochybně na popud místních větších rolníků obecní zastupitelstvo také
usilovalo – minimálně od r. 1894 – aby se v Jincích mohly konat (kromě
již existujících trhů spotřebního zboží) i trhy na dobytek. Názor na konání těchto dobytčích trhů nebyl však v zastupitelstvu jednotný. Nakonec
obecní úřad o jejich povolení požádal pražské místodržitelství. To konání
povolilo až svým výnosem z 22. 12. 1897 za poplatek 126 zl. za každý trh,
který byl později snížen na 31 zl. 50 kr. za trh. Od téhož roku – 1898 –
se tyto trhy konaly 4x ročně (22. 1., 13. 3., 4. 6. a 22. 9.) na pozemku
pronajatém od hořovického velkostatku v prostoru zhruba mezi Ohrazenickým potokem a hasičskou zbrojnicí. Na první trh bylo přihlášeno na
200 kusů hovězího dobytka.

Trhy na náměstí v Jincích kolem roku 1900.

19

Představitelé obce se také museli starat o bezpečnost a pořádek v obci.
Za to zodpovídal zvláštní policejní komisař. Byl volen současně se starostou obce a byl to vždy někdo z obecních radních. Jemu byli podřízeni dva
zaměstnanci obecního úřadu: ponocný a obecní strážník. Navíc si obec najímala pro období žní, a zvláště sklizně ovoce, zvláštního polního hlídače.
Zejména funkce ponocného byla velmi důležitá, nebo v tehdejší době bylo
nejen na vesnicích, ale i v Jincích, nemálo domků, zejména hospodářských
stavení (stodoly, chlévy), kryto šindelem či dokonce slaměnými došky, což
zvyšovalo nebezpečí požárů. Nebyl snad rok, aby v Jincích k nějakému
nedošlo.
Třebaže v této době byly již na minimálně deseti místech instalovány petrolejové lampy, ponocný přecházel od setmění do úsvitu Jincemi a kromě
„hlídání ohně“ dbal i o zachování nočního klidu. Ten také – během dne –
kontroloval obecní strážník. Že toho bylo třeba, zejména při častých divadelních představeních končících zpravidla taneční zábavou, svědčí opět
některé zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva. Tak například 4. května
1894 „bylo ustanoveno vydati vyhlášky ohledně nočního chození mládeže a povykování téže po Jincích. Ve vyhlášce té bude ustanovena pro
mládež hodina (policejní).“ Dne 28. ledna 1897 schválilo obecní zastupitelstvo „předpisy, jimž se říditi jest každému, kdo taneční zábavu odbývati bude,“ v nichž mj. čteme: „Povolení (k taneční zábavě) udělí se pro
určitou dobu trvání. Déle než ohlášena, nesmí býti taneční zábava držána… Mládeži školou povinné se vstup přísně zakazuje a při přistižení budou rodiče trestáni pokutou od 2 zl. výše, případně vězením od 6
do 24 hodin… Doprovázení účastníků hudbou se zakazuje co nejpřísněji… Podobně zakazuje se, by hudebníci při návratu domů vytrubováním
rušili noční klid… Zpívání a křičení po ulicích při návratu z taneční
zábavy trpěti se nebude… Kdo by se proti pravidlům těmto prohřešil,
podléhá pokutě až do 10 zl., případně vězení do 48 hodin.“
Nevíme ovšem, jak tyto předpisy byly zachovávány.
Kromě obecního strážníka a ponocného existovala v Jincích už od roku
1871 samostatná četnická stanice o třech mužích. Jejich služební obvod
byl ovšem širší.
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

červenec - srpen 2020

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

na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která
se bude konat ve středu 9. září 2020.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců

(KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která se bude konat ve čtvrtek 3. září 2020.
➢ Senior klub se schází v červenci každé úterý a v srpnu kaž-

dé pondělí od 14 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka.

Kulturní komise Rady městyse Jince
připravuje na září
5. 9. od 14.00 do 17.00 hodin
Den seniorů
Více informací na plakátech a www.jince.cz

26. 9. Výprava na Klouček
Vycházka krásnou brdskou přírodou.
Sraz ve 13.00
u Ermi hotelu
na Královkách.
S sebou
dobrou náladu a pevné
boty.
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Knihovna Jince

červenec - srpen 2020

Nezapomeňte, že knihovnu, internet pro veřejnost, kopírovací
a laminovací službu, zhotovení kroužkové vazby můžete využít
i v sobotu 4. 7. 2020 a 1. 8. 2020 od 9 do 12 hodin.
Blíží se opět léto, prázdniny a dovolené. Proto vám přinášíme rozpis prázdninové otevírací doby naší knihovny a Společenského centra Josefa Slavíka, abyste věděli, kdy k nám můžete přijít. Hezké léto!
Knihovna v měsíci ČERVENCI A SRPNU otevřena takto:
pondělí
9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
úterý
9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
středa
9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
čtvrtek
zavřeno
pátek
zavřeno
sobota
4. 7. a 1. 8. 9.00 – 12.00

MAGNESIA LITERA (19. ročník) – cena čtenářů
– nejlepší původní česká beletrie (próza, poezie, dětská kniha) vydaná
v roce 2019. Termín prodloužení!!!

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. Hlasovat můžete do konce srpna 2020.

Dotace z Projektu Česká knihovna 2019
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v letech 2011–2018, připojuje
k projektu Ministerstva kultury ČR podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti
a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné knihovny. Z tohoto projektu jsme objednali dne 17. května 2019 31 titulů knih
v celkově částce 7.493 Kč + 20 titulů knih v rezervě za dalších 5.425 Kč,
které získá knihovna zcela zdarma. Budou nám dodávány tak, jak se objeví na knižním trhu. K dnešnímu dni nám bylo dodáno 37 titulů knih.
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KNIŽNÍ NOVINKY
I v červnu nám naši spoluobčané darovali knihy pro obohacení
našeho knižního fondu, některé jsme i nakoupili. Úplný seznam knih
naleznete na webových stránkách knihovny www.jince-knihovna.cz

Společenské hry k vypůjčení
Rozšiřujeme výpůjční dobu ze 14 dní na 30 dnů na měsíc červen až
srpen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ubongo (honba za diamanty) – rodinná hra pro 2–4 hráče od 10 let
Osadníci z Katanu – karetní hra pro 2–4 hráče od 8 let
V kostce svět – vzdělávací hra pro 1 a více hráčů od 8 let
Zlaté Česko – kvízová hra až pro 6 hráčů od 12 let
Dominion – strategická hra pro 2–4 hráče od 8 let
Párty Alians - Velká sázka – párty hra pro 4 a více hráčů od 11 let
Osadníci z Katanu – rodinná hra pro 3–4 hráče od 10 let
Umí prase létat? Na cesty – dětská hra pro 2–4 hráče od 5 let
Pirátské kostky – kostková hra pro 2–5 hráčů od 8 let
Mölkky – venkovní hra pro 2 a více hráčů od 6 let
Velbloudí dostihy na cesty – rodinná hra pro 2 až 6 hráčů od 8 let
Neobvyklí podezřelí – párty hra pro3 až 16 hráčů od 14 let
Ominoes: Kostky bohů – strategická hra pro 2 až 4 hráči od 8 let
Ostrov Skye – rodinná strategická hra pro 2 až 5 hráčů od 8 let
Costa Rica – rodinná hra pro 2 až 5 hráčů od 8 let
X bere – karetní hra pro 2 až 4 hráče od 8 let

Upravená pravidla půjčování pouze na dobu měsíc červen až
srpen:
• výpůjčka na 30 dnů
• jedna hra pro jednoho čtenáře
• hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři
• před půjčením je nutné zkontrolovat obsah hry a čtenář obdrží potvrzení
o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry
• za pozdní vrácení je účtována upomínka ve stejné výši jako u knižních
titulů
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Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Vyhodnocení 105. výtvarné a literární soutěže
na téma: VODNÍK čili HASTRMAN
Celkem odevzdaných 25 výtvarných prací, z toho 1 společná práce.
ZŠ Hluboš
1. třída
4. třída
5. třída

Zdenička Langová
Martin Valvoda
Simona Čajanová

ZŠ Jince
1. třída
2. třída
3. třída

Robert Tržil
Šárka Molitorová
Adéla Cajthamlová

MŠ Jince

Rozárka Tržilová – 5 let

ZŠ Jinočany

Karolína Knolová – 13 let
Veronika Knolová – 11 let

ZŠ Příbram

Monika Knolová – 10 let

Zvláštní cena
1. třída ZŠ Jince Nelinka Drvoštěpová
Cena poroty

Jan Knol
společná práce žákyň 1. tř. Veroniky Mištové
a Izabelky Merhoutové

Více foto: https:
//knihovna-jince.
rajce.idnes.cz/
Vyhodnoceni_
vytvarne_souteze_
knihovny_
na_tema_
Vodnik%2C_cili_
hastrman/
https://mim-jince.
rajce.idnes.cz/
Soutez_knihovny_
Vodnik_cili_
hastrman_-_Jince/
https://mamii.rajce.
idnes.cz/JINCE__SOUTEZ_
VODNIK_cili_
HASTRMAN__12.6.2020/
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Připomínáme:
Soutěž pro děti na měsíc ČERVENEC
Téma:
Odevzdání:
Vyhodnocení:

HUDEBNÍ NÁSTROJE
do 10. července 2020
17. července 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka

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

Červencové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 do 16.45 hod.

8. 7.
15. 7.

Říše hmyzu a bezobratlí
Včela medonosná

22. 7. Mravenec Ferda
29. 7. Hlemýž

Připravujeme na srpen:
Nová soutěž pro děti na měsíc SRPEN
Téma:
Odevzdání:
Vyhodnocení:

DARY LESA
do 7. srpna 2020
14. srpna 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka

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

Srpnové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 do 16.45 hod.
5. 8.
Chobotnice
12. 8. Sova

19. 8. Noc a den
26. 8. Květinový závěs

Připravujeme na září: Den otevřených dveří v knihovně
sobota 12. 9. 2020 od 09.00 - 12.00 hodin

Knihovna přeje všem svým čtenářům krásné léto
a dětem bezva prázdniny.
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Knihovna Jince

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

červenec - srpen 2020

Správy z Jinečáčku
Drahí, milí,
dočkali sme sa, sme opä spolu.
Príležitos stretnú sa sme pojali slávnostne, a teda výletne.
Prvá trasa, lokálna, smerovala k rybníku, pozdĺž
Litavky do lesa. Zážitky
máme nádherné, deti sú
božské. A cykloturistika,
tá ešte pridala na atraktivite.
Ďalšiu sme naplánovali
o niečo odvážnejšie. Zvolili
sme okruh Ohrazenicou.
Túra dlhá 6 km bola výživná, poznávacia a
pestrá. Užili sme si to s krávami aj daňkami,
osviežili sa v priehrade a rozšantili sa na
ihrisku.
A čo nás čaká alej?
Leto plynie štavnate, hodnotne a zmyselne.
Presne tak, ako sme si to priali.
V blízkej dobe by sme chceli podniknú výlety na Křešín na koziu farmu a do Příbrami
na detské vodné ihrisko.
Konkrétne termíny a detaily sledujte prosím na FB Jinečáček.
Všetci ste srdečne vítaní - v skvelej parte sa zážitky tvoria samé.
Taktiež, v priebehu celého augusta budú prebieha kurzy pre tvorbu
fotografií a videa.
Prihlasova sa môžte na https://www.attavena.cz/kurz/cyklus-motivacne-vzdelavacich-seminaru-jince/
Teším sa na vás všetkých.
Srdečne,
Monika Hrňa
Jinečáček
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Pionýrská skupina Jince
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Pionýrský ddíl TRILOBIT
Pravidelné schůzky oddílu Trilobit se opět rozběhly začátkem
června. Sešlo se nás sice jen pár, ale přesto jsme si to užili.
Schůzky probíhaly převážně venku, hráli jsme oblíbené i nové
hry, ale hlavně jsme byli zase spolu.
V červnu se také konaly další tvořivé dílničky. Malí Tvořílkové vyráběli
lapače snů a malé loutky. Kutilky si vyzkoušely malování na hedvábí
či výrobu šperků z FIMA pod vedením zkušené „fimařky“ Vendulky.

Kutilky navštívil s fotoaparátem Miroslav Maršálek.

Nárazové letní tvoření plánujeme i na prázdniny. V případě zájmu sledujte
facebookový profil Pionýrského oddílu Trilobit.
Na konci prázdnin proběhne již tradiční akce „Pět dní v balónu“,
týden plný výletů, her a tvoření.
Na všechny se těšíme zase v září, kdy přivítáme v našem oddíle prvňáčky,
plánujeme nové dílničky a chystáme se na další výlety a výpravy.
Všem dětem přejeme slunečné prázdniny.
Markéta Fraitová, vedoucí oddílu
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Šachový kroužek PS Jince
Vedoucí ŠK Pionýrské skupiny Jince děkuje
všem pionýrům, rodičům, kamarádům a příznivcům, kteří přes
řadu úskalí podpořili jinecký dětský a mládežnický šach v tom
nejsložitějším období, a už to bylo osobně nebo na dálku.
Moc si toho vážím.
Miroslav Maršálek

Schůzky šachového kroužku
se během června konaly podle možností vedoucího a zájmu žáků v úterý,
čtvrtek a pátek. Schůzky se mohlo v poměrně malé místnosti kvůli přísným předpisům zúčastnit nejvýše osm osob, a to na základě přihlášek na konkrétní
den, po potvrzení vedoucím.
Zájem ale nebyl zas tak veliký, aby vznikl problém. V dosavadním průběhu (do uzávěrky JZ) byla kapacita plně
využita pouze jednou. Nikdo
nebyl odřeknut.
Na
schůzkách
účastníci respektovali pravidla
a se zájmem absolvovali časově,
obsahově i organizačně upravenou výuku. Velký
prostor jsme ale
byli nuceni věnovat věcem, které
se během dlouhé
přestávky pozapomněly.
Činnost šachového kroužku se opět rozbíhá.
Foto Marie Maršálková
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Jarní domácí soutěž
Dosud bylo vyhlášeno osm soutěží. Na tu zatím poslední se muselo čekat dlouho kvůli
technickým problémům na zařízení, které
kroužek využívá k přípravě činnosti, výuce a
informačnímu systému. Proběhla dvě vyhodnocení jarních soutěží. Pří prvním byli oceněni Tomáš Brotánek. Jan Mauric a Antonín
Mezera. Na dalším odměňování nejpilnějších
řešitelů si odnesli něco na památku Tomáš
Brotánek, Adam Hečl a Antonín Mezera.

Vojta Přibyl

Jan Mauric

Příště se budou opět
objevovat jména výše
uvedených, ale jsme
napnuti, kdo k nim přibude.

Ocenění v jarní soutěži

Miniturnaj k Mezinárodnímu dni dětí
Velké účasti na schůzce šachového kroužku ve čtvrtek 11. června bylo
využito k uspořádání dlouho plánovaného miniturnaje k Mezinárodnímu
dni dětí. Mezi účastníky i mezi vyhodnocenými převládali borci z berounského okresu. Zaslouženě zvítězil klidně a s přehledem hrající Tomáš Brotánek z Komárova. Za celou soutěž neškobrtnul a zvítězil se všemi soupeři. Na druhém místě skončil po velkém boji Václav Ungr z Jiviny. O stříbru pro pana starostu rozhodl až přímý souboj s pozdějším vítězem v po-
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sledním kole. Třetí místo obsadil další nadějný hráč našeho kroužku
a oddílu Adam Hečl. Nejlepší z hráčů, kteří bydlí v Jincích, byl 4. Antonín
Mezera následován 5. Vojtěchem Přibylem.
Organizování turnajů je zatím vzhledem k nutnosti dodržovat stanovená
pravidla problematické. Předpokládáme, že v druhé polovině prázdnin již
bude situace podstatně příznivější.

Vítězové miniturnaje k MDD – Václav
Ungr, Tomáš Brotánek a Adam Hečl.

Tomáš Brotánek.

Další připravované akce i pro děti a mládež:
průběžně: internetová „Jarní domácí soutěž ŠK“ pro členy PS Jince
a další zájemce (pokud poskytnou aktuální e-mail) bude probíhat i v létě
pátek 28. srpna: 1. letní miniturnaj
pondělí 31. srpna: 2. letní miniturnaj
12.–13. září: odložené finále KP žáků – jednotlivci, na pořadatele probíhá
konkurz
19.-20. září, Vyškov: odložené mistrovství ČR do 8 let
Další akce:
budeme operativně reagovat na vnější vlivy i zájem. Sledujte proto
webové stránky Pionýrské skupiny Jince a Facebook Pionýrská
skupina Jince.

Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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Ze života školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
I přes všechna stále trvající koronavirová opatření jsme si
to ve školce naplno užívali. Chodili jsme za každého počasí na školkovou zahradu, pozorovali život v trávě, kreslili
si v našem altánku nebo jsme si ven nosili obruče, míče či
padák.

32

Provoz MŠ po dobu letních prázdnin
Na základě mimořádné situace, která nastala, bude omezen provoz MŠ
na dobu 5 týdnů – od 22. 7. do 26. 8. 2020 tak, že bude pro děti otevřená
jedna skupina.

Rozloučení s našimi předškoláčky
Vzhledem k současným hygienickým opatřením není možné uspořádat tradiční loučení s dětmi, které nám odcházejí do 1. třídy ZŠ. Pokud by
se opatření uvolnila, zorganizovali bychom nocování v MŠ a rozlučku
ke konci srpna. Jinak by byl asi až společný odchod 1. 9. 2020 do základní
školy. Budeme vás informovat. Sledujte naše webové stránky www.msjince.cz.

Poděkování
V dnešní době je velmi málo ochotných lidí, kteří svým konáním nezištně
pomáhají školám. Naše MŠ dostala štědrý dar od regionální spisovatelky
Jany Brnušákové z Bezdědiček, a to pohádkové knihy z vlastního nákladu. Knihy „Králíček Toby a liška Pampe“ a „Králíček Toby, pes Birk
a lesní hrad“ dostali předškoláci jako dárek na rozloučenou při odchodu
z MŠ do ZŠ Jince. Budou příjemným zpestřením při výuce českého jazyka
a četby.
Obě tyto knihy jsou pouze částí autorčina dosavadního díla pro děti i dospělé. Autorka se zabývá psaním prózy i poezie, kde se inspiruje krásou
přírody našeho kraje.
MŠ děkuje jménem
dětí i učitelek paní
Janě Brnušákové za
věnování svých knih.

za kolektiv
MŠ Sluníčko Jince
Veronika Steinová
a
Lubomíra Endrštová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
Zhodnocení školního roku 2019/2020 ředitelem školy
Vážení a milí rodiče, prarodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
vzdělávání ve školním roce 2019/2020 pomalu končí, a nejen kvůli mimořádným okolnostem je vhodné jeho krátké zhodnocení.
Školní rok 2019/2020 začal klasicky, jako ty předchozí. Pro naše děti
i žáky jsme kromě hlavní výchovně vzdělávací činnosti uskutečňovali
spoustu akcí různého charakteru: sportovní a zážitkové akce, projektové
dny, setkání rodičů s žáky a učiteli, exkurze, dobročinné sbírky, kroužky,
tradiční vánoční jarmark a další činnosti.
Během prvního pololetí byla také zřizovatelem dokončena stavební část
vestavby odborných učeben v podkroví školy a následovat bude jejich vybavení. Škola zažádala IROP o projektovou podporu na vybavení technické učebny, kdy je její realizace plánovaná na prázdninové období. Dále
probíhal projekt Šablony 2 do škol, který slouží ke zkvalitňování a zvýšení nabídky aktivit pro naše děti a žáky. Zařídili jsme výukový pobyt ve
Velké Británii, který ale nemohl být ve 2. pololetí uskutečněn.
Druhé pololetí začalo v podobném duchu, výuka probíhala standardně,
žáci odjeli na lyžařský kurz, ale celosvětové dění již naznačovalo problémy.
Dne 11. března byly z důvodů světové pandemie plošně uzavřeny základní
školy a nedlouho poté i školy mateřské. Nejednalo se o uzavření na týden
či dva, ale na více než 2 měsíce a do konce školního roku 2019/2020 jsme
se již k opravdu tradičnímu provozu nenavrátili.
Nastala situace, která nemá v historii českého školství obdoby. Začala distanční výuka ve variabilních formách (výukové materiály s pracovními
listy na webu, online hodiny, enormní elektronická komunikace aj.). Pedagogové školy byli posíleni rodiči i prarodiči, kteří byli zejména při výuce
žáků I. stupně nepostradatelní. Myslím si, že vzájemná spolupráce rodičů,
žáků a učitelů byla klíčem k úspěšnému a zvládnutí výchovně vzdělávacího procesu na dálku. Vše jistě nebylo ideální, prostor ke zlepšení se najde,
ale v rámci možností jsme byli úspěšní.
Systém znovuotevírání škol byl velmi často nešetrně zasažen neustále se měnícími a mnohdy zmatečnými pokyny různých orgánů státní správy prezentovanými v médiích. Tato skutečnost školám nepomohla. Na jednu stranu
byla zodpovědnost za znovuotevření plně na vedení škol, na druhé straně
byl na školy díky populistickým mediálním vyjádřením vyvíjen značný tlak.
Je velice těžké popisovat pracovní vytížení pedagogických i nepedagogických pracovníků v období mimořádných opatření pro veřejnost, která
nemá pracovní zkušenost v oblasti školství. Kromě pracovního vytížení
panovala také nejistota, obavy a strach o zdraví. Mateřská škola byla ote-
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vřená 14. května a situace byla a je pro paní učitelky náročná, mimo jiné
i z důvodu, že přes letní prázdniny letos mateřskou školu neuzavřeme. Vyučující I. stupně vedli více než měsíc výuku distanční i prezenční zároveň
a jejich vytíženost byla enormní (dopoledne učili ve škole, v dalších částech
dne zpracovávali podklady pro výuku, hodnotili a poskytovali zpětnou vazbu). Od 11. května probíhala prezenční příprava žáků 9. třídy na přijímací
zkoušky z češtiny a matematiky a na závěrečné 3 týdny se zapojila do prezenční výuky (distanční probíhala současně) také část žáků II. stupně ZŠ.
Žádné běžné povinnosti škole neubyly. Zápisy do ZŠ a zápis do MŠ byly
pro všechny mnohem komplikovanější, závazné přihlášky k výuce a nutná
dokumentace k prezenční výuce znamenaly urgentní tvorbu nových dokumentů a administrativní zátěž, zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření znamenala zásadní provozní reorganizaci. Škola i přes výše uvedené
pokračovala v částečné renovaci a nutné údržbě zázemí školy, v projektovém vedení, odesílání výkazových materiálů a další běžné i mimořádné činnosti. Ačkoliv píši několik dní před koncem školního roku, pevně věřím,
že druhé pololetí školního roku 2019/2020 již zvládneme zdárně dokončit.
Závěrem bych rád poděkoval rodičům a prarodičům, kteří se v době uzavření škol věnovali svým dětem a výrazně pomáhali učitelům. Děkuji všem
pedagogickým pracovníkům, kteří zvládli náročnou distanční, prezenční
i kombinovanou výuku a děkuji také provoznímu personálu za zvládnutí
mimořádné situace. V neposlední řadě patří poděkování radě městyse Jince a školské radě za nezbytnou součinnost.
S pozdravem
Mgr. Petr Brychta, Ph.D., ředitel školy

Školní online pokladna (ŠOP)
Vážení rodiče, na základě požadavků zástupců rodičů a našich pedagogů
se Základní škola Jince rozhodla od září 2020 používat jeden z modulů
Školního programu – ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNU, který rozšíří kvalitu komunikace mezi školou, žákem a rodiči. Hlavním cílem je zcela odbourat práci s hotovostí mezi školou a rodiči a všechny platby provádět bezhotovostně převodem na podúčet školy. Škola splní všechny podmínky,
které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.
Školní pokladna tedy slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařské kurzy, jazykové pobyty, bruslení, pracovní
sešity, potřeby pro VV a PČ, družinu apod.).
ZŠ NEBUDE přijímat platby v hotovosti (transparentnost v oblasti financí).
Příspěvek SRPDŠ se již vybírat nebude.
Školní online pokladna se netýká plateb do školních jídelen.
Podrobné informace na webu školy:
https://www.zsjince.cz/2020/06/16/skolni-online-pokladna-sop/
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červenec - srpen 2020

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme vám za podporu a spolupráci, za vaši vstřícnost a zájem o naši uměleckou
školu.
Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na setkávání v novém školním roce
2020/2021, který bude zahájen v úterý 1. září 2020.
Termíny domluvy rozvrhu s jednotlivými učiteli budou zveřejněny v zářijovém Jineckém zpravodaji a na webu naší pobočky: http://zusjince.webnode.cz.

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

Instrumentální orchestr na vánočním
koncertu v roce 2018.

ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.
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Sbor dobrovolných hasičů Jince
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Léto a prázdniny
Magická slova a období, na které se těší většina populace.
Užívání si tepla, hojnosti výletů po zámcích či do přírody.
O grilovacích plážích u moře ani nemluvím.
Léto – slovo, při kterém se na druhou stranu ježí vlasy pod přilbou všem
hasičům. Už jen představy hord buřtožroutů kolem ohníčku uprostřed
lesa, a pochopitelně na dobře ukrytém místě, kam se nedá zajet, Tlupy
výletníků kochajících se přírodou a zanechávající po sobě haldy odpadků
a doutnající vajgly od cigaret, budí hasiče ze sna. Takže zatímco jiní balí
kufry či bágly s plechovkáčema, hasiči připravují techniku a domlouvají
se, kdo z nich a kdy se pojede rekreovat tak, aby aspoň část zůstala
v pohotovosti doma.
Když trochu zabilancujeme, tak za první půlrok - virus nevirus - měli jinečtí kluci již 11 ostrých výjezdů a pár technických pomocí. A to byl národ zalezlej doma! Pak přišlo rozvolňování. Sice trochu zapršelo („trochu“
tedy u nás, jinde to měli mnohem horší), takže zatím není v lesích až tak
sucho. Houby rostou, ale někteří houbaři si toho čouda v lese neodpustí.
Takže se v hasičárně připravuje technika a pokračuje se na generálce hasičské dodávky, kterou jsme dostali od policie jako vyřazenou. Všechno
svépomocí! Jsme asi tak v polovině prací (té horší). Prozatím kluci odmakali na této akci 716 hodin. Ještě před tím byly kompletně zrekonstruovány stříkačky PS12 a PS8. Technika stará 60 let funguje perfektně.
Bohužel, ten zatracený virus přerušil činnost kroužku malých hasičů, nekonaly se pravidelné jarní soutěže v požárním sportu ani plánované výlety
a oblíbený víkend bez maminky (což na druhou stranu kvitovali vedoucí,
kteří se po těchto akcích dávají horko těžko do kupy).
Ale na malé hasiče se nezapomíná.
Činnost kroužku plánujeme obnovit v první polovině SRPNA, protože se
musí prckové připravit na soutěž malých hasičů 5. září na Ohrazenici.
A protože nedrželi hadice v ruce pomalu půl roku, tak to bude tvrdé probuzení. No a pak snad už pojede činnost kroužku ve starých kolejích.
Jelikož byl zrušen jarní sběr šrotu, uskuteční se
podzimní železná sobota, a to 19. září.
Přejeme všem příjemné prožití dovolených, a sirky
raději nechte doma.
za SDH
Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Český rybářský svaz, MO Jince
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Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1. Schůze výboru se konají ve dnech 7. 7. a 4. 8. 2020
od 17.00 hodin na domečku ČOV.
2. Výdej členských známek (pravidelný peněžitý příspěvek) na rok 2020 je
možné uhradit dne 7. 7. a 4. 8 .2020 od 17:00. do 17:30 hodin na výborové schůzi u p. Zdeňka Beránka, nebo se domluvit o termínu výdeje
telefonicky (mobil: + 420 723 771 251).
3. Termín a čas výdeje povolenek k lovu na rok 2020 je nutné domluvit
u p. Reného Kenardžieva (mobil: +420 606 149 443, email: renekenardziev@seznam.cz). Proplacení brigádnických hodin (pracovní roční příspěvek) na rok 2020 je možné uhradit u p. Reného Kenardžieva.
4. Výbor, za podpory městyse Jince, pořádá rybářské závody členů
MO Jince starších 18 let o putovní pohár ČRS, z.s., MO Jince
a městyse Jince dne 10. 10. 2020 na rybníku Nový (Čarda). Startovné činní 100,00 Kč, které závodníci uhradí na běžný účet ČRS, z.s., MO
Jince čís. 520383359/0800 do 25. 9. 2020. Propozice jsou uveřejněny na
webových stránkách a budou zveřejněny v Jineckém zpravodaji září
2020.
5. Brigády se konají 5. 9., 12. 9. a 26. 9. 2020. Potvrzení účasti je do 48
hodin před zahájením brigády na mobil: +420 723 972 014 (+420 602
633 785) nebo email: rybarijince@seznam.cz. Odevzdání pracovních výkazů je do 30. 11. 2020.
6. Na webových stránkách www.jince.cz v sekci Český rybářský svaz,
MO Jince jsou důležité informace k pracovní verzi návrhu na změnu
Stanov ČRS:
- ČRS – Informace ke dni 11. 5. 2020,
- ČRS – Informace ke dni 20. 5. 2020,
- Připomínky k pracovní verzi návrhu na změnu Stanov ČRS a
- ČRS – Informace od SÚS k 2. 6. 2020
výbor ČRS, z. s.
MO Jince
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Informace o činnosti jineckého rybářského kroužku
mládeže za období od 10. 10. 2019 do 21. 5. 2020
Dne 10. října 2019 byla zahájena činnost rybářského kroužku mládeže ve
školním roce 2019/2020. Schůzky se konaly každý čtvrtek ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Do kroužku bylo zapojeno 12 dětí, z toho 3 navštěvovaly kroužek prvním
rokem. Děti se
učily rybářský řád, poznávání jednotlivých druhů ryb, seznámily se s anatomií rybího těla,
s rybářskou výbavou a jednotlivými způsoby lovu.
V průběhu kroužku byly pořádány krátké soutěže. Ti nejlepší byli odměněni drobnostmi z rybářské výbavy.
Výbor ČRS, z.s., MO Jince projednal a schválil, že praktický výcvik v chytání ryb bude probíhat pod dozorem vedoucího mládeže celoročně na chovném rybníku Kopáčov. Bohužel, vzhledem k opatřením zavedených v souvislosti s koronavirem, nebyl v tomto roce praktický výcvik prováděn
a poslední schůzka se konala 12. března 2020. Na této schůzce byly novým
členům vydány pokyny k samostatnému doplnění znalostí a vědomostí.
21. května 2020 proběhly závěrečné zkoušky, kterých se úspěšně zúčastnily dvě děti. Zkoušky třetího nového člena byly po dohodě s rodiči odloženy
na příští rok. Tímto dnem byla činnost kroužku oficiálně ukončena.
Ve školním roce 2020/2021 bude kroužek zahájen 24. září 2020. Noví zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu na vedoucího kroužku:
tomveling@seznam.cz nebo přijít
osobně ve čtvrtek 24. září 2020
v 16.15 hod., do Společenského centra
Josefa Slavíka v Jincích. Přihlásit se
lze i každý další čtvrtek nejpozději
však do 5. listopadu 2020.
Informace o přihlášení můžete získat
i telefonicky na tel. č. 606 684 170.
vedoucí mládeže
Ing. Pavel Toman
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Rybářské závody dětí
Dne 19. 9. 2020 se konají rybářské závody dětí na rybníku Kopáčov.
Program:
- od 07.30 do 8.00 - prezence (na hrázi rybníku Kopáčov) a vylosování
míst pro lov, seznámení s podmínkami závodu,
- od 8.00 do 12.00 - závody,
- od 12.00 - vyhodnocení závodů.
Podmínky rybářských závodů:
- rybářských závodů se mohou účastnit děti od věku 6 let do 15 let,
- lov ryb se řídí rybářským řádem, ve znění platných dodatků. Lov ryb
je povolen na jeden prut s jedním návazcem a s jednoduchým háčkem,
- podběrák nutný,
- vnadění (zakrmování) je povoleno,
- vylosovaná místa pro lov jsou po celou dobu závodů trvalá, tzn., že se
nebude provádět rotace míst závodících.
Hodnocení:
- hodnotí se délka ryby v cm (délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec paprsků ocasní ploutve). Každý l cm změřený ulovené ryby se počítá
za 1 bod,
- hodnotí se tyto ulovené ryby: kapr obecný,
lín obecný, amur bílý,
karas obecný, karas
stříbřitý a všechny druhy jesetera,
- hodnocení provádějí
úsekoví rozhodčí (členové výboru, členové
dozorčí komise a členové MO Jince).
Občerstvení bude zabezpečeno.
Těšíme se na Vaši účast
a doufejme v pěkné počasí.
Výbor ČRS, z.s.
MO Jince
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Farnost Jince
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Noc kostelů 2020
V pátek 12. června se v celé republice, i v Jincích, konala Noc kostelů –
setkání lidí dobré vůle. Akce byla naplánována již na 5. června, ale z důvodu koronavirové pandemie byla přesunuta na pozdější termín.
Od 19 hodin přítomní vyslechli koncert chrámového sboru pod vedením
pana Antonína Kandlera. V podání Marcely Běhounové, Jany Tyllové
a Daniely Janouškové (soprán),
Milušky Vychodilové, Marie Hrkalové a Heleny Vejrové (alt), Jana Černohorského a Františka Janouška (bas) a Martina Vejra (tenor) zazněly
skladby Charlese Gounoda a Václava Dražana. Průvodního slova se ujal
Jakub Šírek.
Následovala zajímavá a poučná přednáška P. Mariusze Walczaka, který
pohovořil o významu církevních symbolů, o výzdobě kostela i o dalších
plánech na zvelebení chrámu sv. Mikuláše.
K nahlédnutí byla i nová Farní kronika Jince, která se začala psát s příchodem administrátora Walczaka. O vedení kroniky požádal paní Milušku
Vychodilovou, která se mj. dotkla i historie městyse a kostela sv. Mikuláše. Časem bude kronika zveřejněna na internetových stránkách městyse
Jince v sekci Farnost Jince.
Ung.

Průvodní slovo Jakuba Šírka.

Přednáška P. Mariusze Walczaka.
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Chrámový sbor kostela sv. Mikuláše.
Fotoalba:
https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2020/
https://jitka-jince.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2020_-_kostel_sv._Mikulase_
v_Jincich/

Ung.

Charita Příbram bude mít kancelář i v Jincích
Prostřednictvím malého rozhovoru s vedoucí Služeb pro rodiny Václavou Caithamlovou Vám chceme představit služby Charity, která bude
mít nově kancelář v Jincích.

Co Charita Příbram vlastně dělá?
Odpovím jednou větou: „Pomáhá lidem.“ A kdybych chtěla trochu mentorovat - vědomě navazujeme na bohatou historii péče křesanů a katolické
církve o chudé a trpící. Zkrátka na Příbramsku poskytujeme sociální
a zdravotní služby.
Jakou činnost bude Charita poskytovat v Jincích a okolí?
Do Jinec a okolí již nějaký čas jezdí naše pečovatelky, zdravotní sestry,
a také sociální pracovnice, která tu pomáhá několika rodinám s dětmi.
Vlastně i náš denní stacionář na náměstí v Příbrami je využíván Jinečáky.
Když to tedy shrnu, na Jinecku budeme nadále nabízet terénní služby:
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Domácí zdravotní péči, Pečovatelskou a odlehčovací službu, Služby pro
rodiny s dětmi.
Rádi bychom v Jincích v kanceláři nově poskytovali občanské poradenství,
což zahrnuje oblast pracovní, právní, sociální. Řekněme, že si troufáme
radit se vším, co život přináší.

Víte už kde a kdy bude možno službu využít a komu bude poskytována?
Kancelář neboli zázemí pro naše služby se chystá na faře. Páter Mariusz
Stanislaw Walczak je laskavý a pokrokový muž a má velký zájem o zlepšení vztahů se všemi lidmi v Jincích - a my toho chceme být součástí. Společně plánujeme otevření na září tohoto roku. Vrátím-li se k vaší otázce:
Kde? Na faře.
Kdy? Od září.
Komu? Pro všechny lidi, co k nám zavítají.
Děkuji za rozhovor.

Pavlína Kusá

CHARITA PŘÍBRAM
Sociální a zdravotní služby
www.pribram.charita.cz
Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Adresa:
PŘÍBRAM, Jiráskovy sady 240, Příbram II
(pod zastávkou na Jince ve Fibichově ulici)
pondělí a pátek 8.00 - 14.00 hodin
Kontaktní pracovník:
Václava Caithamlová, DiS.
tel. 733 741 351; e-mail: caithamlova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou dobu.
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Po celé prázdniny se budeme věnovat
Sufijskému cvičení.
Je to jednoduchá pohybová sestava, zakončená relaxací,
která harmonizuje tělo a ducha. Regeneruje klouby i celé tělo.
Má pozitivní vliv na srdce. Pokud to bude možné, budeme cvičit
na nohejbalovém hřišti za fotbalovým hřištěm. Za deštivého počasí
se pokusím zajistit Sokolovnu.
Cvičení je zdarma a vyzkoušet ho může každý.
V sobotu 22. 8. 2020 od 9.00 do 18.00 hodin se koná ve Společenském
centru Josefa Slavíka seminář s Pierrem Boháčem „Zdraví a náhled
na přírodní zákonitosti“.
Budou vypsány nové kurzy „Dobrý zrak bez brýlí“. Jeden proběhne již
během srpna.
Přihlášky a další informace: Katka Dendysová, www.azted.cz,
tel. 773 209 123

Tenisový turnaj v Jincích
Po vyhlášení nouzového stavu a dalších souvisejících opatření se sportovní život v regionu zastavil. Nyní se pomalu začínají objevovat první akce.
V sobotu 6. června se uskutečnil na kurtu u Litavky poblíž Pecováku tenisový turnaj ve čtyřhře. Výhradně mužské dvojice sehrály nejprve utkání
systémem každý s každým. Následovala semifinále, poté zápas o 3. místo
a nakonec finále.
Z vítězství se těšili Petr Šrámek
a Roman Rytmus Ježko. Pohár za
druhé místo si odnesli Radek Hůla
a Petr Vejr. Na pomyslných stupních vítězů je doplnili třetí Martin
Vůjtěch a Michal Petráček.
Dění na kurtu několikrát přerušil
vydatný déš, který ale neodradil
hráče ani početné diváky.
Miroslav Maršálek
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V Jincích se umí běhat i v dešti
V sobotu 20. 6. se začalo v Jincích po dlouhé odmlce opět žít a sportovat.
V sobotu fotbalové hřiště SK Jince přivítalo malé i velké běžce, aby porovnali své síly v 6. ročníku Jineckého krosu, který již tradičně pořádá
městys Jince a spolek Jinečáček.
Letošní ročník přinesl hned
několik nej a kuriozit. Na
tra se postavil rekordní počet účastníků, jak v kategorii dětí, tak v kategorii dospělých. Po celou dobu závodu vydatně a nepřetržitě pršelo. Ohrazenický potok byl
tak rozvodněný, že se muselo odstartovat na opačnou
stranu. Nateklo do startovací pistole i mikrofonu. A že šlo skutečně o první Jinecký kros, mohou potvrdit fotografie zablácených závodníků.
O tom, že se závod povedl, svědčí pochvalné komentáře a ohlasy na FB
stránkách Brdského běžeckého poháru https://www.facebook.com/
brdskypohar/.
Děkuji všem, kteří pomohli zorganizovat další úspěšný ročník běžeckého
závodu, jehož výsledky se započítávají do Brdského běžeckého poháru.
Jmenovitě: Městysi Jince za finanční a morální podporu. Pivovaru
Malý Janek v Jincích, který jako hlavní sponzor závodu obdaroval
ty nejlepší běžce a zajistil pro ně občerstvení. Maminkám a přátelům
Jinečáčku, kteří se na výbornou zhostili registrace závodníků, psaní diplomů, připravili v cíli občerstvení a osvěžení, našili památeční roušky
s logem městyse, předali ceny. Technickým službám městyse Jince,
panu K. Horkému a R. Horkému za přípravu technického zázemí,
J. Kočárkovi za ozvučení závodu, MUDr. P. Hoffmannové za lékařský dohled, SK Jince, za propůjčení prostor hřiště a kabin, MAS Brdy
za zapůjčení party stanů, M. Maršálkovi a V. Zvoníčkové za fotodokumentaci, a také firmě 4Timing za čipové změření závodu. Bez vás by
se nepodařilo uspořádat další úspěšný ročník.
Byla by škoda takový tým rozpouštět, a proto doufám, že příští rok se opět
spřáhneme a ukážeme, že v Jincích je to pro běžce ráj!
Za organizátory I. Chocholová
Výsledky na: https://www.brdskypohar.cz/index.php
Foto na: https://zwwonda.rajce.idnes.cz/Jinecky_kros_-_Jince_20._6._2020?
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Jinecky_kros_2020/?
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Velitel pozemních sil u 13. dělostřeleckého pluku

Dne 12. 5. zavítal k 13. dělostřeleckému pluku velitel pozemních sil,
brigádní generál Ladislav Jung. Ve funkci velitele PozS je to jeho první
návštěva jinecké posádky.
Zdroj: Facebook 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“

Ministr obrany v Jincích
Ministr obrany Lubomír Metnar při své návštěvě u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích dne
4. června potvrdil, že ministerstvo má v úmyslu vojákům
koupit děla Caesar od francouzské společnosti Nexter.
Smlouva na 52 kusů této techniky by mohla být podepsána
do konce roku, zakázka předpokládá minimálně 40procentní zapojení domácího průmyslu.
Ministr se po prohlídce základny a techniky, kterou vojáci používají, netajil tím, že část vojenské techniky je již opravdu zastaralá. Dělostřelci podle
něj pracují v době 70. či 80. let.
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„Vojáci se mohou těšit na nové zbraně. Naše armáda potřebuje nová
děla, je to jeden ze čtyř současných strategických modernizačních projektů. Houfnice DANA jsou staré 40 let, mají oproti aliančním standardům poloviční dostřel a část jich je v tuto chvíli nebojeschopná,“
řekl v této souvislosti ministr obrany.
Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata sdělil,
že děla Caesar patří k nejmodernějším na světě. Mezi nejdůležitější posuzované parametry podle něj patřil dostřel, který je se speciální municí
55 km a se standardní 42 km. Dále rychlost střelby, jež bude několikanásobně vyšší než u nyní používaných prostředků a také použitý podvozek.
Caesar bude umístěn na podvozku Tatra 8x8, který vyrobí česká firma
Tatra Trucks.
„Ve válkách jednadvacátého století vyhrává ten, kdo má lepší informace, dostřelí dál a víc toho vidí. Právě to tato nová dělostřelecká technika jednoznačně naplňuje,“ říká generál Opata a dodává, že by nová děla
měla v armádě sloužit dalších třicet let.
Dělostřelci mají v Jincích k dispozici 48 samohybných houfnic DANA.
Podle velitele jineckého útvaru plukovníka gšt. Milana Kaliny je většina
funkční s výjimkou osmi kusů. Jejich udržování v provozuschopnosti je
ale podle něj náročné.
Během návštěvy ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního
štábu AČR armádní generál Aleš Opata také uctili památku velitele družstva dělostřeleckého průzkumu rotného Mariana Mutla, který zahynul
během výcviku v září 2013.

Ministr obrany Lubomír Metnar
a náčelník GŠ AČR armádní
generál Aleš Opata při návštěvě
jinecké posádky.

Velitel útvaru plk. gšt. Ing. Milan
Kalina seznamuje ministra se současnou technikou.

Zdroj článku: http://www.mocr.army.cz (sekce Informační servis), autor: Vladimír Marek
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13. dělostřelecký pluk Jince
Brdy 2, 262 23 Jince / www.13dp.army.cz

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

Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

od
09,00
09,00

do

od

09,00
09,00
09,00

15,00
15,00
15,00

10,00
09,00
09,00
09,00
13,00
09,00

15,00
15,00

Neprůjezdné
komunikace

do
24,00
24,00

20,00
15,00
17,00
14,00

X – komunikace Neřežín – Obecnice, Zaječov – Obecnice UZAVŘENA!
Prostor posádkového cvičiště je trvale uzavřen. 1 hodinu před zahájením střelby bude
zabezpečeno uzavření komunikace Velcí - Brda uzavírací směnou.
Kontaktní osoba nrtm. Ivo Belšán (tel. 724 283 245)
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Policie informuje
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Úřední den policistů na služebně v Jincích,
Slunečná ul. 392 (u zdravotního střediska)
je 9. července 2020 v čase 16.30 – 18.00 hodin,
v srpnu úřední den nebude.
Škoda ve výši 65 tisíc korun vznikla při nehodě, která se stala dne
17. května kolem deváté hodiny večerní v obci Jince. Řidič motocyklu nedal přednost v jízdě vozidlu jedoucímu po hlavní silnici. Dechová zkouška
u motoristy vykázala více než jedno promile alkoholu. Lehce zraněného
motorkáře převezla sanitka do nemocnice.
Dne 24. května přijal na tísňové lince operační důstojník informaci, že
v lese u Hluboše se nachází nevybuchlá munice, kterou našel oznamovatel
detektorem kovů. Na místo přijel pyrotechnik, který určil, že se jedná
o malorážkovou munici a následně ji odvezl k řízené likvidaci.
Dne 27. května navečer projížděl 18letý motorkář přes katastr obce Hluboš. Při jízdě se předklonil přes řídítka, následně vyjel do levého jízdního
pruhu a pak mimo vozovku, kde narazil do vzrostlého stromu. Sanitka
zraněného muže přepravila do nemocnice k ošetření. Škoda činila 20 tisíc
korun.
Jednatřicetiletý muž z Jinecka je podezřelý z přečinu zanedbání povinné
výživy. Na své dítě neplní svou vyživovací povinnost od prosince loňského
roku, nyní na výživném dluží 18 tisíc korun. Matka dítěte byla věc nahlásit dne 5. června na obvodním oddělení Příbram – venkov.
Škoda ve výši osmi tisíc korun byla způsobena při krádeži, ke které došlo
mezi 29. a 31. květnem. Zatím nezjištěný zloděj vnikl do sklepní kóje bytového domu v Jincích a odcizil zde pánské horské elektro kolo značky Easy
Bike bílé barvy.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí
P ČR Příbram
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Zprávičky z malé školičky
Jaro, léto, podzim zima,
ve školce nám bylo prima.
Povídaly hodiny, že už budou prázdniny.
Prázdniny, prázdniny, píší letní noviny,
prázdniny, prázdniny, jsou tady zas.

Naše školka pro nás a naše rodiče otevřela své dveře současně s 1. stupněm ZŠ, a to 25. 5. Tímto datem také začala rekonstrukce naší ložnice
v prvním patře. Páni zedníci vyrovnali a opravili ze , pan Šmejkal udělal
nové zásuvky a světla. Další fáze rekonstrukce proběhne o prázdninách,
kdy nás čeká malování, položení nového lina a nastěhování nábytku
a hraček.
A co my? Těšili jsme se hlavně na kamarády a společné zážitky.
Pomalu, ale jistě jsme se dostali po uzavření takřka do normálního běžného provozu, jak jsme zvyklí. Po otevření školky jsme byli jen na zahradě,
ale postupně, jak se začalo „rozvolňovat“, jsme vyrazili i do přírody. Koukat na les plný života, a taky pozorovat naše sousedy v blízkém Kopáčově.
Mohli jsme hledat broučky v trávě, poslouchat ptáčky, přivonět ke kytičkám a proběhnout se po louce. Často jsme také nazuli gumovky a vyráželi
v nich hledat kaluže. To bylo bájo...
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1. června jsme oslavili den dětí, jak se sluší a patří. Čekala nás cesta
za pokladem. Museli jsme jít po cestě, která byla vyznačena fáborky
a k tomu ještě plnit nelehké úkoly.
V polovině června počasí přálo houbám. Tak jsme toho využili a také na
ně vyrazili. Nasbírali jsme skoro dva košíky a ochutnávali jsme mladé
výhonky smrků, borovic a jedliček.
Na krásný výlet jsme se jeli podívat do Křešína, kam nás svým minibusem
odvezl pan Kadeřábek z Jinec. Moc mu za to děkujeme, byl to krásný zážitek.
Čekala nás cesta z Felbabky do Křešína. Naše krůčky vedly kousek lesem,
dlouhý kus polem, višňovkou a chráněným územím "Na Horách". Náš výlet jsme zakončili výbornou zmrzlinou od paní Zemanové.
VODA.... O té jsme si povídali celý konec školního roku. Dělali jsme s ní
pokusy, dozvěděli jsme se, jak vzniká, kde se bere, jak s ní musíme šetřit
a na co všechno vlastně vodu potřebujeme.
Vodním královstvím nás provedla víla Rozárka, která se stará o všechny
pramínky a studánky u nás v okolí Čenkova. O tom, jak ji vodník zavřel
do klece a jak to vlastně dopadlo, tak o tom až příště.
Koncem června jsme se rozloučili s našimi předškoláčky. Sem tam ukápla
slzička jak maminkám, tak i paní učitelkám. Jsme skvělá parta, bude se
nám moc stýskat.
A se vám ve školičce líbí, naši nejstarší kamarádi.
A prosím vás ještě..., nezapomeňte na školku ☺ a dávejte na sebe pozor!

Po p r á z d n i n á c h z a s e a h o j !
Kluci a holky
z čenkovské školky

Úprava nové třídy v MŠ Čenkov
Obec Čenkov v současné době provádí opravu nové třídy v mateřské škole,
která bude otevřena v novém školním roce. Firma RIOS, s.r.o. Příbram
provedla opravu zdiva, výměnu elektroinstalace pan Šmejkal. Další práce,
opravu podlahy a položení lina zajistil pan Z. Hotový. Třída bude vybavena novým nábytkem. Děti se mohou těšit, že po prázdninách nastoupí
do krásné nové třídy.
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Další práce v obci
Hosté znovuotevřené
hospody Za Vodou, která byla v době mimořádných opatření stejně
jako ostatní restaurační
zařízení v zemi uzavřena, se mohli vrátit do
nově vymalovaných prostor pohostinství, sálu
a přísálí. Vše je připraveno na další kulturní
i sportovní akce.
Po celé obci Čenkov dochází průběžně k provádění úklidu veřejných
prostranství a sekání
trávy. Zvláště hezký pohled je na posekanou
louku za obecním úřadem, která ještě nedávno byla zarostlá stromy
a křovinami.
Po skončení karantény se v prostoru před hostincem dne 8. 6. 2020 uskutečnila trochu opožděná akce „Pálení čarodějnic“. Akci připravili čenkovští hasiči.
Václav Volek

Divadlo Za Vodou Čenkov
z v e n a p ř e d s t a v e n í ZÁŘIVÁ HVĚZDA

17. a 18. července od 21.00 hodin
v divadle Skalka v Novém Podlesí
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Soutěž mladých hasičů
SDH Ohrazenice připravuje charitativní akci pod názvem „DĚTI
DĚTEM“.
Soutěž se bude konat 5. září 2020 od 13.00 hodin před restaurací
U Pstruha v Ohrazenici.
Tato sportovní akce, která se koná již po páté, je zaměřena hlavně na pomoc dětem a jejich rodinám. Podruhé budeme pomáhat „SPOLKU ICHTYÓZA“, který se věnuje dětem s nevyléčitelnou nemocí kůže.
• Hasičská soutěž - děti se utkají v požárním útoku a překážkovém
běhu.
• Doprovodný program - bude pro všechny děti, které přijdou soutěžit
nebo fandit svým kamarádům.
• Jak budeme pomáhat - startovné dětských družstev, dobrovolné
vstupné, darováním hygienických potřeb (desinfekce značky Sanytol, vlhčené ubrousky a papírové kapesníky), výtvarné potřeby, fixy, pastelky,
modelíny, barevné papíry, omalovánky, bloky, knihy, hračky (ne plyšové).
• Bazárek - přispějte použitou nebo novou věcí - hračky, oblečení pro
děti, knížky, dekorativní potřeby, sportovní či domácí potřeby apod. Veškeré získané finance z prodeje budou darovány nemocným dětem. Věci,
které neprodáme, NEBUDEME VRACET, ale předáme je Diakonii.
Přij te fandit mladým hasičům, užít si zábavu, a zároveň pomůžete nemocným dětem a jejich rodinám.
Těší se na vás pořadatelé

Kamila Poláková zve na výtvarné kurzy
sobota 1. srpna od 12.30 do 17.30 hodin v Ohrazenici č. p. 131 - výtvarný
kurz pro děti Namaluj si svůj obrázek (malba akrylovými barvami na
plátno pro děti od 6 let)
příspěvek: 550 Kč
neděle 2. srpna od 9.00 do 17.00 hodin v Ohrazenici - Malování v přírodě - pro dospělé a starší děti (malba akrylovými barvami na plátno namalujeme krajinku před sebou nebo to, co uvidíme okolo sebe a bude
se nám líbit)
příspěvek: 800 Kč
Informace a rezervace: polak.kamila@seznam.cz, tel. 607 185 016,
www.brdskeslunce.cz
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Informační centrum v Hořovicích
Vrbnovská 30/1 (areál Starého zámku), tel.: 732 512 821, 321 338 230,
e-mail: ic@mkc-horovice.cz

Nádvoří Starého zámku (programy v rámci Hořovického kulturního
léta)
neděle 12. 7. od 18.00 – FAJNBEAT – folk-rockové potěšení na nedělní podvečer
sobota 18. 7. od 20.00 – POSTŘIŽINY – divadelní představení. Muzikál
M. Frýdla a J. Martínka na motivy Bohumila Hrabala
neděle 26. 7. od 18.00 – EKG-M – návrat na zámek po dvou letech. Folková - trampská muzika
Připravujeme:
neděle 9. 8. od 18.00 – PRAŽSKÝ VÝTĚR – přes 20 let výborně hrající banda s
repertoárem starých známých světových kapel
neděle 23. 8. od 14.00 – O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH – pohádka pro malé i velké v podání profesionálních herců CziDivadla
Praha.
neděle 23. 8. od 18.00 – PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA – originální hudba
„od každého kousek“ od originální kapely. Zn.: …na pohodu…
neděle 6. 9. od 14.00 – LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI – tvořivé dílničky, skákací nafukovací atrakce, soutěže, diskotéka aj.
sobota 14. 11. od 11.00 do 18.00 – ZÁMECKÁ ZABIJAČKA na nádvoří Starého
zámku. Po celý den možnost zakoupit zabijačkové pochoutky, Svijanská piva,
Hradní medovinu a destiláty ze Zubří a další speciality. Doprovodný program.
Aktuální předprodej v IC Hořovice – areál Starého zámku:
15. 9. od 19.30 – Klub Labe – NA STOJÁKA
13. 10. od 19.00 – Společenský dům – 4TET
17. 10. od 19.30 – Společenský dům – TRAUTENBERK
4. 11. od 19.00 – Společenský dům – VE DVOU TOUR – Lenka Nová a Petr Malásek
11. 11. od 19.30 – Společenský dům – MANUÁL ZRALÉ ŽENY – Halina
Pawlowská
4. 12. od 19.30 – Společenský dům – MIG21
12. 12. od 19.00 – Společenský dům – OLYMPIC
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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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A U T O D O P R AVA
Václav V
inš – Běštín
Vinš
tel. 728 560 238
3 S sklápěč
MITSUBISHI
CANTER

Opět jsme pro Vás otevřeli
restauraci Barborka v Jincích (sídliště Zborovská)
Nabízíme:
• studenou i teplou kuchyni, dezerty
• NOVĚ i výbornou domácí pizzu
• široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů
Možnost pořádání soukromých akcí.
Těšíme se na Vaši návštěvu,
otevřeno máme od pondělí do pátku, vždy od 14.00 do 21.30 hodin

Kontakt: tel. +420 702 270 781, e-mail: restaurace.jince@vlrz.cz
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Prodat
či pronajmout?
Nabízím vám bezplatnou konzultaci
v oblasti realit a ocenění vaší
nemovitosti včetně prodeje nebo
pronájmu.
Mám dlouholeté zkušenosti s prodejem
nemovitostí a znám dobře váš kraj,
kde jsem se narodila.

KONTAKTUJTE MĚ
A PORADÍM I VÁM!
tel. 605 255 063
e-mail: jana.cespivova@re-max.cz

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

Služby městyse Jince
Informace z redakce

Společenské centrum Josefa Slavíka
Knihovna

Jinečáček, z.s.

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

Pionýrská skupina Jince
Ze života školy

Jinecká pobočka ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
Sbor dobrovolných hasičů Jince
Český rybářský svaz
Farnost Jince
Sport

13. dělostřelecký pluk
Policie ČR

Inzerce

