kalendář akcí

září 2020
od - do hod.

1. 9.

více v rubr.

Út Zahájení školního roku a slavnostní
otevření nových učeben (sraz u MŠ)
Senior klub

8.00

2. 9.

St

15.00 - 16.45 Knihovna

3. 9.

Čt Schůzka klubu vojenských důchodců

15.30

SCJS

4. 9.

Pá Poslední letní miniturnaj v šachu

16.00

Pionýr

5. 9.

So

6. 9.

Ne

7. 9.

Po Zahrádkářská výstava
bude upřes.
ve Společenském centru (potrvá do 11. 9.)

8. 9.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

9. 9.

St

14.00 - 17.00 SCJS
15.00 - 16.45 Knihovna

10. 9.

Čt

11. 9.

Pá Uzávěrka výtvarné soutěže
Šachový kroužek
Prodej slepic - Červený Hrádek
Slavnostní shromáždění hasičů Čenkov

14.00
12.30
16.00

Knihovna
Pionýr
Inzerce
Čenkov

12. 9.

So Den otevřených dveří v knihovně
Soutěž chladnokrevných koní

9.00 - 12.00
9.30

Knihovna
Rejkovice

13. 9.

Ne

14. 9.

Po

15. 9.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

16. 9.

St

7.00
Zahrádkáři
15.00 - 16.45 Knihovna
17.00
Městys

17. 9.

Čt Otevřená klubovna Pionýra
14.00
Uzávěrka jineckého zpravodaje - Říjen 2020

Pionýr

18. 9.

Pá Šachový kroužek
Vyhodnocení výtvarné soutěže

Pionýr
Knihovna

Výtvarná dílna v knihovně

Schůzka učitelů – důchodců
Výtvarná dílna v knihovně

Zájezd zahrádkářů do Litoměřic
Výtvarná dílna v knihovně
Veřejné zasedání zastupitelstva
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14.00 - 17.00 SCJS

14.00
15.00

Zahrádkáři

19. 9.

So Zájezd TJ Sokol - Chýnovská jeskyně atd.
Rybářské závody dětí
Železná sobota

20. 9.

Ne

21. 9.

Po

22. 9.

Út Senior klub

14.00 - 17.00 SCJS

23. 9.

St

16.00

Pionýr

24. 9.

Čt Zahájení schůzek kroužku mladých rybářů 16.15

Rybáři

25. 9.

Pá Šachový kroužek

14.00

Pionýr

26. 9.

So Výprava na Klouček

13.00

SCJS

27. 9.

Ne

28. 9.

Po Státní svátek
Svatováclavské putování při Litavce
Den seniorů

11.00
14.00

TJ Sokol
SCJS

29. 9.

Út

30. 9.

St

31. 9.

Šachový miniturnaj O Jinecký citron

Český den proti rakovině
Výtvarná dílna v knihovně

6.30
7.30
8.00

TJ Sokol
Rybáři
Hasiči

15.00 - 16.45 Knihovna

Čt

ŘÍJEN 2020 - více v příštím čísle
2. 10.

Uzávěrka přihlášek na Noc mezi knihami

2. a 3. 10.

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu

3. 10.

Jinecký Pěšec 2020

8.00

Pionýr

9. 10.

Uzávěrka výtvarné soutěže
Noc mezi knihami

19.00 - 8.00

Knihovna
Knihovna

10. 10.

Rybářské závody členů nad 18 let

7.30

Rybáři

11. 10.

Zájezd na trhy do Ředhoště

6.00

SCJS

17. 10.

10. Hubertský den
Hubertská zábava

10.00
20.00

SCJS
SCJS
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Knihovna

společenská kronika

září 2020

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

Jelínková Zdeňka

88 let

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

Dvořáková Karolínka
Nolovi Jozífek a Lenička

Nové občánky
na Úřadě
městyse Jince
vítají
Mgr. Gabriela
Sklenářová
a Jana Provazníková.
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Rozloučili jsme se
Smetanová Anna z Ohrazenice
Hanusková Blanka z Jinec
Kabátník Čestmír - nejstarší jinecký občan
Ružbacký Ladislav z Jinec

VZPOMÍNKY
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob můžeme Ti dát,
postát, a tiše vzpomínat.

Dne 1. září 2020 vzpomínáme 7. výročí úmrtí
pana Vlastimila Císaře z Jinec.
S úctou a láskou dcera Dana s rodinou
a syn Ondřej.
Dne 3. září 2020 uplyne 18 let,
co nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Josef Zárybnický
z Běřína.
S láskou v srdci nikdy nezapomeneme –
manželka Štěpánka, děti Petr, Marcela
a Štěpánka s rodinou, vnoučata Davídek,
Vojtíšek, Michalka, Anička, Adélka, Petřík
a Terezka.
Dne 8. září 2020 uplyne 19 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička
paní Jiřina Feistová z Jinec.
S úctou a láskou stále vzpomíná manžel,
dcera a vnoučata s rodinami.
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VZPOMÍNKY
Dne 11. září 2020 tomu bude 18 let,
co nás navždy opustil tatínek a dědeček
pan Václav Kadlec z Rejkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají dcery Vendula a Jana
s rodinami.

Dne 12. září 2020 tomu bude 11 let,
co nás náhle navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Jan Klán z Jinec.
Nikdy nezapomene manželka Jarmila
s rodinou.

Kdo žil v srdcích těch, jež opustil,
ten nezemřel.

Dne 21. září 2020 uplynou 3 smutné roky,
co nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Jan Patera
z Jinec.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Milena a děti s rodinami.
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Městys Jince

září 2020

Zpráva o činnosti rady městyse Jince
v období od 1. 5. 2020 do 24. 6. 2020
Informace z jednání rady městyse od 1. 5. 2020 do 24. 6. 2020 V tomto
termínu se uskutečnila celkem 4 jednání rady (11. 5., 20. 5., 1. 6., 20. 6.
2020).
Projednávané podněty se týkaly následujících oblastí:
Schválení programu jednání, kontrola usnesení z předešlého
jednání – v úvodu zasedání je schválen program a je dán prostor ke kontrole usnesení z předešlého jednání.
Příprava a vyhodnocení zastupitelstva – rada se průběžně věnovala vyhodnocení a přípravě jednání zastupitelstva, návrh programu ve znění, jak byl zaslán zastupitelům a zveřejněn na úřední desce, schválila rada
15. 6. 2020.

Program rozvoje městyse, výstavba
Rekonstrukce úpravny vody, rozšíření vodovodu a kanalizace
V souvislosti s akcí rada schválila zajištění archeologického dohledu ve
spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech za
nabídkovou cenu 15 tis. Kč bez DPH;
- rada byla informována o přípravách k zahájení stavebních prací a o zřízení úvěrového účtu u ČSOB;
- souhlasila z důvodu realizace akce s částečnými uzavírkami na silnici č.
II/115, II/I 18, III/1149 v obcích Jince a Rejkovice a svedením objízdných
tras ve zbývajícím jízdním pruhu dle předložených návrhů přechodného
dopravního značení, taktéž souhlasila s uzavírkou a zvláštním užíváním
místních komunikací.
Oprava komunikace Pod Váhou
Rada byla informována o postupu stavebních prací a dokončení opravy
komunikace.
Sociální bydlení v městysi Jince - 7 b. j. v č. p. 28
Rada byla informována o předání objektu dodavateli a přípravách na zahájení stavebních prací.
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Rekonstrukce č. p. 32
Rada souhlasila s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytového domu č. p. 32 z programu Ministerstva pro místní
rozvoj případně Ministerstva financí.
Komunitní centrum v č. p. 28 (původně knihovna)
Rada souhlasila s přípravou žádosti o dotaci z 11. výzvy MAS Brdy s názvem „MAS Brdy – IROP – Komunita“ na rekonstrukci prostor v č. p. 28.
Rekonstrukce hromosvodu a části střešního pláště ZŠ
Rada souhlasila s oslovením Ing. Běhouna na dodání služeb TDS.
Vzala na vědomí sdělení o přijetí dotace z Ministerstva financí a souhlasila
s přípravou podkladů pro vydání Rozhodnutí.
Rada dále souhlasila:
- s přípravou projektu na nové kabiny na fotbalovém hřišti;
- s napojením obce Čenkov na vodovod a kanalizaci městyse pro lokalitu
„Amerika“.
Rada vzala na vědomí:
- možnost vybudování zázemí pro kempování v areálu koupaliště;
- dokončení oprav komunikací v Jincích, které realizovala společnost BES
s.r.o.

Rozpočet a fakturace
Rada byla pravidelně seznamována s plněním rozpočtu a o stavech na bankovních účtech.
Byla informována o přípravě úsporných opatření v souvislosti s poklesem
daňových příjmů. Vzala na vědomí návrh závěrečného účtu městyse za rok
2019.

Bytové záležitosti
- rada schválila, aby nájemníci domu č. p. 486 hradili nájemné od dne následujícího po zapojení elektřiny v bytech;
- schválila snížení nájmu nájemníkovi bytu č. 5 v č. p. 165 za období od
ledna do března 2020 z důvodu problémů vyskytujících se při užívání
bytu v daném období o polovinu stanoveného měsíčního nájmu – celkem
se jednalo o částku 18. tis. Kč;
- rada schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v domě č. p. 32
s platností od 1. 7. 2020 na dobu určitou do 30. 4. 2021;
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- souhlasila s provedením výměny plynového kotle v bytě č. 3 v domě
č. p. 171 včetně rekonstrukce spalinové cesty;
- byla informována o aktuálních dlužnících z titulu nájemného.

Problematika Služeb městyse Jince a Správy bytů Jince
- vedoucí technických služeb informoval členy rady o přípravách a následném otevření centra pro opětovné využití výrobků;
- rada vzala na vědomí, že ředitelku PO SMJ p. Tichou v době její nepřítomnosti zastupuje p. Jícha (provozování vodovodů a kanalizací)
a p. Hlaváček (ostatní provozní záležitosti organizace);
- rada byla informována o přípravách rozdělení PO SMJ.

Problematika Základní školy a Mateřské školy Jince
- rada schválila znovuotevření mateřské školy v Jincích od čtvrtka 14. 5.
2020;
- vzala na vědomí informaci zástupkyně pro MŠ Jince ohledně znovuotevření školky a žádost o projednání prázdninového provozu MŠ Jince,
kdy p. zástupkyně navrhla uzavření školky na dobu tří týdnů během letních prázdnin – na dalším jednání rada souhlasila, aby provoz MŠ bych
byl zachován po celou dobu letních prázdnin s omezenou kapacitou dětí;
- rada byla pravidelně informována p. ředitelem o situaci v ZŠ a MŠ Jince;
- vzala na vědomí předložený plán předpokládaných provozních výdajů ZŠ
a MŠ Jince do konce roku 2020 a žádost o předfinancování projektu
na vybavení technické učebny;
- rada dále souhlasila, aby revize výtahů v ZŠ a MŠ prováděla firma Výtahy Příbram s.r.o.;
- posledního jednání se zúčastnil p. ředitel společně s p. zástupcem.

Organizační záležitosti
- rada schválila uzavření tří smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce;
- rada schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a výpůjčky sauny a sportoviš na Sokolské zahradě v Jincích včetně veřejné
nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a výpůjčce
sauny a sportoviš na Sokolské zahradě v Jincích – rada následně vyhodnotila jednu přijatou nabídku a rozhodla se zrušit výběrové řízení
a záměr pronájmu opětovně zveřejnit;
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- vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva kultury
ve výši 21 tis. Kč na pořízení knihovního systému Tritus a PC sestavy
vč. softwaru;
- souhlasila se zpracováním projektu na úpravu dopravního značení na
hlavní silnici II/118 v blízkosti základní školy z důvodu vyšší bezpečnosti provozu;
- souhlasila s uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě o odběru a likvidaci
tříděných odpadů ze dne 28. 8. 2012 uzavřené se společností AMT, s.r.o.
Příbram;
- pověřila p. starostu jednáním se Správou železnic, státním podnikem
ohledně odkoupení objektu „Rejkovice 34 – strážní domek č. 89/75“;
- vzala na vědomí znění dopisu „Poděkování“ od p. Václava Pužmana,
v němž reaguje na odpově p. tajemnice na záležitost – Řešení situace
s parkováním a stáním automobilů před domem č. p. 169 a obecním domem s bankomatem;
- rada schválila poskytnutí věcného daru v maximální výši 3000 Kč manželům Sivákovým při příležitosti zlaté svatby.

Kulturní záležitosti
- rada vzala na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 22. 5. 2020;
- souhlasila s uspořádáním akce pro veřejnost s názvem „Jinecký piknik“
dne 30. 6. 2020 na Sokolské zahradě ve spolupráci se spolkem Jinečáček.

Personální záležitosti
- rada schválila uzavření dohody o provedení práce na sezónní práce při
údržbě městyse s p. Pavlem Reindlem;
- schválila uzavření dohody o provedení práce do 300 hodin s matrikářkou p. Marcelou Morávkovou z Hostomic.

Žádosti
- rada projednala dvě žádosti obyvatel Zborovské o vydání parkovacích
karet, vyhověno v jednom případě;
- vzala na vědomí žádost Krajského úřadu SK, odboru dopravy o vyjádření k udělení licence na provozování zvláštní linkové osobní dopravy pro
dopravce Bookong-transport, s.r.o. pro linku 309010 Příbram – Žebrák
(a zpět) a k udělení licence neměla námitek;
- vzala na vědomí žádost p. Vainera o souhlas s umístěním přístřešku
na pozemku městyse č. 627/1 v k. ú. Jince a pověřila p. tajemnici, aby
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-

-

-

p. Vainera požádala o doplnění souhlasu obyvatel domu č. p. 261, 262,
263 a 264 s umístěním přístřešku;
projednala dvě žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
městyse (Linky bezpečí a Českého červeného kříže) – žádostem nebylo
vyhověno;
rada projednala žádost p. Menšíka ohledně možnosti připojení plánovaného rodinného domu na pozemku p. č. 1324/9 v k. ú. Jince na veřejný
vodovod a kanalizaci;
souhlasila se stavbou Jince, Čenkovská, kNN pro p. č. 1367/15 za podmínky, že nebude narušen povrch komunikace (p. č. 603/1 v k. ú. Jince),
kabel bude veden podrvtem;
jakožto vlastník komunikace souhlasila s úpravou vjezdu na pozemek
p. č. 138/4 v k. ú. Jince (ul. Slavíkova);
souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 56 v obci
Jince v k. ú Běřín (část pozemku pod stavbou garáže p. Koloucha);
souhlasila se záborem části obecního pozemku v ulici Slavíkova před domem č. p. 277 na dobu do 15. 7. 2020 k dočasnému uložení stavebního
materiálu;
souhlasila se zapůjčením 2 ks party stanů a 10 ks pivních setů obci
Hvozdec dne 22. 8. 2020;
schválila prominutí nájemného z nebytových prostor, které jsou v majetku obce, nájemníkům za dobu, kdy nebylo možné v prostorách vykonávat podnikatelskou činnost z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru.

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva
ze dne 24. 6. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: Miroslav Maršálek, Mgr. Vítězslav Sklenář.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu:
Emilii Hurychovou a Ing. Jána Vavreka.
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 bod programu č. 8 Personální záležitosti – dohoda
o provedení práce se zastupitelkou p. Hurychovou.
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Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
Rady městyse za období od 1. 5. 2020 do 24. 6. 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:
• přijetí dotace na akci „Vestavba odborných učeben ZŠ Jince – vybavení
nábytkem“ od Ministerstva pro místní rozvoj z programu č. 11703 IROP;
• přijetí dotace na akci “Jince - Rekonstrukce hromosvodu a části střešního pláště, ZŠ Jince“ od Ministerstva financí z podprogramu 298D2280;
• přijetí dotace na akci „Dětské hřiště“ od Ministerstva pro místní rozvoj
z programu 117D8210H;
• podání žádosti o dotaci na III. etapu rekonstrukce stávajícího sportovního areálu na Sokolské zahradě;
• podání žádosti o dotaci na rekonstrukci prostor v č. p. 28 za účelem vybudování komunitního centra z 11. výzvy MAS Brdy s názvem „MAS
Brdy – IROP – Komunita;
• úpravu projektu a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci domu
č. p. 32.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince
I/ schvaluje
• poskytnutí zálohové dotace příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Jince na vybavení technické učebny z důvodu předfinancování dotace – projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0./16_075/0013223 na základě
výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost ve výši 552.368,08 Kč (273.147,63
investiční, 279.220,45 neinvestiční). Záloha na dotaci bude vypořádána
po vypořádání dotace ze strany příjemce, tj. příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Jince s poskytovatelem.
II/ schvaluje
• poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Jince na dofinancování dotace na vybavení technické učebny – projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0./16_075/0013223 na základě
výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost ve výši 14.376,20 Kč.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o čerpání rozpočtu k 22. 6. 2020 dle přílohy č. 3 zápisu.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu výše schválených příspěvků organizacím pro rok 2020 dle rozpisu, který je součástí
návrhu rozpočtového opatření č. 3.
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Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse 2020 vč. úpravy rozpisu rozpočtu – dle přílohy
č. 4 zápisu.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje čerpání Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku městyse Jince ve výši
217.550, - Kč na investiční akce městyse Jince dle přílohy č. 5 zápisu.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje účetní závěrku
městyse Jince sestavenou k 31. 12. 2019 (dle § 6 vyhl. č. 220/2013 Sb.).
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2019 včetně zprávy KÚ Středočeského kraje, odboru interního auditu a kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019 bez výhrad.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s přípravou nové
zřizovací listiny příspěvkové organizace Služby městyse Jince, jež nabude
účinnosti 1. 1. 2021.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje Zásady pro přidělování bytů v majetku městyse do nájmu občanům v územním obvodu městyse, jimiž se zcela nahrazují dosavadní Zásady pro přidělování bytů v majetku městyse do nájmu občanům v územním obvodu městyse schválené
usnesením zastupitelstva městyse Jince ze dne 23. 3. 2016.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje bezúplatný převod
pozemků p. č. 552/3 o výměře 12 m2, p. č. 694/9 o výměře 73 m2 a p. č.
1375/6 o výměře 72 m2, vše v k. ú. Jince, do Státního pozemkového úřadu.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemků v
k. ú. Jince zasahujících pod chodník – dle zaměření GP č. 1080-284/2019
vypracovaného společností Geoservis Příbram s.r.o.:
• p. č. 9/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 vzniklý oddělením
z původního pozemku p. č. 9 zapsaného na LV 456;
• p. č. 10/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 vzniklý oddělením
z původního pozemku p. č. 10 zapsaného na LV 456
za cenu 105,03 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 2261-8/2020 Ing. Žemlíka,
tj. celkem za cenu 3680,- Kč.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemku
v k. ú. Jince zasahujícího pod chodník – dle zaměření GP č. 1115-75/2020
vypracovaného společností Geoservis Příbram, s.r.o.:
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• p. č. 410/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 vzniklý oddělením
z původního pozemku p. č. 410 zapsaného na LV 50;
za cenu 105,03 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 2262-9/2020 Ing. Žemlíka,
tj. celkem za cenu 740,- Kč.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemku
p. č. 223/2 ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Jince zasahujícího pod chodník
za cenu 105,03 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 2263-10/2020 Ing. Žemlíka, tj. celkem za cenu 5250,- Kč.
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemků pro
garážová stání v lokalitě F4 v k. ú. Jince, parc. č.1367/21 o výměře 21 m2
p. Sedlákové, bytem Zborovská 485 a parc. č. 1367/22 o výměře 21 m2
p. Sedlákovi, bytem Zborovská 485 za cenu 500,- Kč/m2. Součástí prodeje
je příslušná část projektové dokumentace a stavební povolení. Náklady
spojené s převodem ponese kupující.
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemků
v k. ú. Jince dle zaměření GP 1112-60/2020 vypracovaného společností Geoservis Příbram, s.r.o.:
• p. č. 1631/2 ostat. pl., ostatní komunikace o výměře 5 m2 – poz. vzniklý
oddělením z původního pozemku p. č. 1631;
• p. č. 1632/19 orná půda o výměře 168 m2 – poz. vzniklý oddělením z původního pozemku 1632;
• a pozemku p. č. 1629 v k. ú Jince orná půda o výměře 24 m2 za cenu
299,33 Kč/m 2 dle znaleckého posudku č. 2264-11/2020 Ing. Žemlíka,
tj. celkem za cenu 58970,- Kč, majiteli sousedního pozemku p. č. 1336/1.
Náklady spojené s převodem ponese kupující.
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Běřín dle zaměření GP 165-46/2020 vypracovaného Ing. Karlem Fučíkem, p. č. 224/9 zahrada o výměře 31 m2 – poz. vzniklý oddělením z původního pozemku p. č. 224 za cenu 104,05 Kč/m2 dle znaleckého posudku
č. 7231-111/2020 Ing. Bc. Hradila, tj. celkem za cenu 3230, - Kč společnosti HPV – Pštrosí farma Jince, spol. s r.o.
Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
p. místostarosty o aktuálním stavu nezaměstnanosti v jineckém regionu.
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje uzavření dohody
o provedení práce do konce roku 2020 s p. Emilií Hurychovou na činnost:
zástup matrikářky při občanských obřadech.
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Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Jince
se bude konat 16. září 2020 od 17.00 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Občané jsou srdečně zváni.

Na slovíčko se starostou městyse
RSDr. Josefem Hálou
Pane starosto, prázdniny jsou za
námi, ale v Jincích se čile pracovalo
i během července a srpna. Je „rozjeto“ několik velkých investičních
akcí. Můžete nás v krátkosti s nimi
seznámit?
Největší z nich je bezesporu akce pod názvem „Optimalizace a doplnění systému zásobení vodou a Odkanalizování obce Jince“.
Jsou to vlastně dvě dotace ze Státního fondu životního prostředí, v rámci
kterých bude především rekonstruována a modernizována úpravna vody
ve Velcí. Tato akce byla zahájena koncem srpna podvrtem. Následovat
bude výstavba dvou nových objektů úpravny vody a rekonstrukce stávajících.
Součástí obou dotací je ale i výstavba vodovodu a kanalizace z čistírny odpadních vod přes ulici Pod Plešivcem do Rejkovic a zároveň i do
části Běřína. Akce realizuje firma ZEPRIS Praha a podle harmonogramu
by měly být obě ukončeny do dvou let.
Práce pokračují velmi dobře, koncem srpna už máme položenou kanalizaci
i vodovod na hlavní komunikaci II/118 v Jincích i v Rejkovicích, výkopové
práce probíhají na místních komunikacích v Rejkovicích i v ulici Pod Plešivcem směrem na Běřín. Celá akce vyjde na 150 mil. Kč.
Zároveň rada městyse zahájila přípravu na zpracování projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci do zbylé části Běřína, ale i na kanalizaci
z nově rekonstruované úpravny vody ve Velcí na odvod tzv. technické vody.
Další větší akcí je „Sociální bydlení v městysi Jince II“ - výstavba
7 bytů jako střešní vestavba na bývalých lázních naproti škole, a to za více
jak 16 mil. Kč. I na tuto akci jsme získali dotaci, v tomto případě z IROP
ve výši více jak 12 mil. Kč. Stavba byla zahájena v červnu. Koncem srpna,
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po velkých přípravných a bouracích pracích, máme již hotovou podlahu
budoucích bytů a začínáme zdít vlastní nástavbu. Součástí díla je i výstavba výtahu, který bude sloužit nejen pro nové byty. Akce bude hotova do
konce března 2021. V tomto objektu budeme obsazovat nejen těchto sedm
nových bytů, ale i stávajících pět. V přízemí objektu jsou hotové prostory
pro školu - družina, keramická dílna a učebny ZUŠ, které budeme předávat pravděpodobně až za rok k 1. září. Je to z toho důvodu, že v okolí
objektu lázní bude potřeba postavit nová parkoviště, chodníky, upravit
zahradu. Na jaře příštího roku zde vyroste nové dětské hřiště, které bude
sloužit jak veřejnosti, tak i družině ZŠ.
Posledním prostorem pro rekonstrukci je třetina prvního patra. Na tuto
rekonstrukci v současné době podáváme žádost o dotaci na MAS Brdy
s tím, že bychom zde chtěli vybudovat komunitní centrum spojené s knihovnou. Prostor by sloužil také pro pořádání koncertů, pro práci s dětmi,
pořádání seminářů, školení, atd.

Co se děje ve škole?
I tady se intenzivně pracuje. Čtyři nové učebny a dílny byly vybaveny
novým nábytkem, počítači, interaktivními tabulemi, ale i materiálem pro
výuku fyziky, chemie, biologie a výpočetní techniky. Cena vybavení je více
než 5,2 mil. Kč, z toho dotace z IROP činí cca 4,8 mil. Kč.
Jistě jste si všimli, že se opět pracovalo na střeše školy, zde proběhla výměna střešní krytiny na přístavbě školy z roku 1970, stejně jako rekonstrukce hromosvodů na všech budovách ZŠ. Akce nás vyšla na více jak
2,75 mil. Kč, z toho je 2,5 mil. Kč dotace z ministerstva financí.
ZŠ sama navíc získala dotaci z MAS Brdy, a to téměř 600 tis. Kč na vybavení nových technických dílen. Zde budou 3D tiskárny a nové počítače.
Žákyně budou mít šanci se naučit pracovat na nových šicích strojích.
Bude se letos pokračovat v rekonstrukci Sokolské zahrady?
Po dokončení rekonstrukce budovy sauny z našich prostředků jsme v loňském roce získali dotaci na přístavbu sociálních zařízení, opravu venkovního prostoru před saunou, a to včetně schodů vedoucích od sauny na
vlastní plochu pro sportoviště. Součástí dotace z ministerstva pro místní
rozvoj byla i výstavba hřiště na basketbal a tenis.
Bohužel, nedaří se nám najít provozovatele restaurace, sauny i nového
hřiště. A proto se rada městyse rozhodla hřiště zatím neotvírat. Důvodem
je i to, že městys získal, opět z MMR, dotaci téměř 5 mil. Kč na výstavbu
hřiště na malou kopanou, běžeckou dráhu, skok do dálky, vrch koulí
a opěrné zdi s oplocením. Celá akce už je soutěžena za více jak 7 mil. Kč.
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K dokončení rekonstrukce celého prostoru nám chybí ještě získat asi
5 mil. Kč a postavit ještě dvě hřiště na volejbal a nohejbal, workoutové
a dětské hřiště a další vybavení Sokolské zahrady. Tak by celý prostor
Sokolské zahrady měl sloužit jen sportu a rekreaci.

Jak pokračuje rekonstrukce huti Barbora?
Jak jistě víte, na huti Barbora se podařilo rekonstruovat střechu, do prostoru vede nová komunikace, připravené je i napojení na vodovod, kanalizaci i veřejné osvětlení. Na jaře městys podával žádost o dotaci z tzv. Norských fondů ve výši 38,5 mil. Kč, nejen na rekonstrukci vlastního objektu
huti, ale i výstavbu další budovy mezi vlastní hutí a hrází rybníka. V ní
bude zázemí v podobě výstavního prostoru a klubovny, ale také občerstvení a sociální zařízení, které bude sloužit nejen pro aktivity muzea hutnictví, trilobitů, houslisty Josefa Slavíka, ale do budoucna při pořádání letních kulturních akcí ve venkovním prostoru huti. Myslím, že si Jince podobný areál zaslouží i vzhledem k rozvoji cestovního ruchu, kdy turisté
nacházejí otevřené Brdy.
Co můžeme turistům nabídnout?
Právě této oblasti věnuje městys pozornost, jsme již součástí nově vyhlášeného Geoparku Barrandien, který je největším parkem v Česku. Připravujeme projekt a žádost o dotaci na výstavbu malého kempu u koupaliště
pro stany i obytné přívěsy, hledáme prostředky na opravu povrchu parkoviště u koupaliště atd.
Problémem Jinecka je, že zde máme málo ubytovacích zařízení pro turisty.
To je ale „parketa“ pro místní podnikatele. Jsem rád, že si to někteří uvědomují a rozšiřují kapacitu, zlepšují služby. Příkladem je nový majitel hotelu Eška pan Janeček.
A te z jiného „soudku“. Ve dnech 2. a 3. října 2020 se budou
konat volby do krajských zastupitelstev a doplňovací volby do
Senátu Parlamentu ČR. Budou volby probíhat standardním
způsobem nebo se čekají nějaká opatření s ohledem na zvyšující se výskyt nákazou koronavirem?
Příprava voleb už je v plném proudu. Připravujeme obsazení volebních
komisí, jejich vybavení, seznamy voličů, budeme vydávat voličské průkazy
atd. Věřím, že volby proběhnou tradičním způsobem, že nebudou velká
mimořádná opatření a že si každý volič najde své místo ke své volbě. Věřím, že bude na volbách vyšší účast – volby do kraje, letos ale i do Senátu,
jsou pro každého z nás velmi důležité.
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Ještě je brzy, ale myslíte, že se v Jincích uskuteční letos zahájení adventu? Je to akce, na které se schází velké množství
lidí.
Řada podzimních kulturních akcí je v přípravě. Jedná se především o Soutěž chladnokrevných koní v Rejkovicích, Den seniorů, výpravu na Klouček, Hubertský den se zábavou, Den otevřených dveří v naší knihovně atd.
Hasiči připravují tradiční sběr šrotu a další akce.
Tou největší je samozřejmě zahájení adventu v Jincích. V letošním roce by
mělo být doplněno o program „Norské Vánoce“. Náš norský partner
pro rekonstrukci huti Barbora pro nás připravuje zdobení vánočného
stromku dle norských tradic, představení vánočních zvyků této země
a mnoho dalších zajímavostí.
Co všechno bude možné uskutečnit, to je ale v souvislosti s nějakou chřipkou typu korony nyní velkou hádankou.
Chcete ještě něco dodat závěrem?
Dovolte mi ještě na závěr poděkovat všem, kteří dělají dobré jméno našemu městysi. Především bych chtěl poblahopřát panu Františku Kratochvílovi z Rejkovic, který se stal mistrem republiky v soutěži chladnokrevných
tažných koní, stejně jako našim mladým šachistům za jejich výkony v řadě
významných soutěží.
Musím poděkovat i spolku Jinečáček za rozloučení se snad s nejpodivnějším školním rokem, který jsem zažil, a to zábavným Jineckým piknikem
na Sokolské zahradě. Věřím, že se tato akce stane tradicí.
Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě prvního ročníku Rejkovické sešlosti, která se uskutečnila v polovině července. Děkuji všem účastníkům za suprovou atmosféru, rodákům, kteří přijeli i z daleka, za vzpomínky i fotografie, sportovcům za jejich výkony. Opět to bylo velmi příjemné
odpoledne a večer mezi přáteli.
Poděkovat chci i našim hasičům za neustálou pohotovost a schopnost zasahovat ve dne v noci v krizových situacích. Děkuji i za čas, který věnují
opravám a údržbě hasičské techniky, které mají hasiči čím dál více. Škoda,
že se této činnosti nevěnuje více mladých. Dveře do spolku i do zásahové
jednotky jsou pro každého otevřené.
Pane starosto, děkujeme za rozhovor a těšíme se na další
setkání na stránkách Jineckého zpravodaje.
Ptala se Ung.
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Krátce z obce
„Optimalizace a doplnění systému zásobení vodou
a odkanalizování obce Jince“
Kompletní rekonstrukce úpravny vody ve Velcí a rozšíření vodovodu
a kanalizace do Rejkovic a na Běřín. Dodavatelem díla je firma ZEPRIS, s. r. o.
Hodnota díla je téměř 150 mil. Kč s DPH
Poskytnuta dotace od Státního fondu životního prostředí
Termín dokončení v roce 2022

Práce na rozšíření vodovodu do Rejkovic. Provoz je řízen semafory. Další
část vodovodu povede od Budilova mlýna do lokality Pod Plešivcem.

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

Dětská hřiště
Městys získal dotace na další etapu výstavby sportoviš – na Sokolské
zahradě a dětského hřiště v zadní části zahrady u č. p. 28. Obě akce
se budou realizovat na jaře 2021.

Jedno z hřiš se bude nacházet v zahradě č. p. 28.

Žákům základní školy začnou sloužit nové učebny
Po téměř půl roce nuceného volna kvůli koronaviru se škola znovu zaplní
dětmi. Bude nutné dodržovat přísná hygienická opatření, ale škola i její
zřizovatel doufají, že se vše zvládne.
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Na žáky čekají nové učebny v půdní
vestavbě, které budou slavnostně otevřeny 1. září při zahájení nového školního roku. V srpnu (po uzávěrce zpravodaje) byly vybaveny nábytkem a potřebnou technikou.
Z bývalé půdy vznikly vestavbou čtyři
nové speciální učebny pro výuku odborných předmětů (fyzika, chemie, biologie, počítačová učebna), kabinety,
sklady a sociální zařízení.

Na původní budově
školy byla díky dotaci z ministerstva
financí opravena
stará část střechy
a hromosvody.
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Veřejné osvětlení
V ulici Čsl. dělostřelců a J. Žižky provádí ČEZ stažení stávajícího elektrického vedení pod zem. V této lokalitě bude realizována výstavba nového
veřejného osvětlení.

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

Městys Jince do proměny přihlásil vysokou hu Barboru, hlasovat pro ni můžete až do 30. 3.
2021 zde: h t t p : / / c e s t a m i
promen.cz/hlasovani.
Hu Barbora zdobí od srpna plochu zdi od č. p. 165 k parkovišti u kovárny. Nápad zrealizovala vedoucí prodejny květin paní Petra Osmančíková.
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Nový Geopark Barrandien je největším v republice
Jeho součástí se stala naučná stezka „Z Jinec na Olymp Brd“ v délce
17,3 km (otevřena v roce 2013), která byla letos aktualizována a má tato
zastavení:
1. Začátek naučné stezky (na nádraží ČD v Jincích)
2. Městys Jince
3. Vysoká pec Barbora – historie
4. Vysoká pec Barbora – současnost
5. Geologický čas
6. Litavka
7. Prvohory – kambrium
8. Na dně kambrického moře – Přírodní památka Vinice
9. Běřín
10. Plešivecký viklan
11. Plešivec – Olymp Brd
12. Prvohory – ordovik, silur, devon
13. Přírodní památka Na Horách
14. Křešín – CHKO Brdy
15. Fauna a flóra Brd
16. Konec naučné stezky – tipy na výlet (na náměstí v Jincích)

Informační tabule
č. 12 na Plešivci.

Foto
v rubrice Městys:
Miroslav Maršálek

Městys Jince
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Služby městyse Jince

září 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.

Termíny svozů SKO v r. 2020 - svozový den ČTVRTEK
36.

Září 2020

3. 9.

1x7

37.

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

29. 10.

1x7

5. 11.

1x7

46.

12. 11.

1x7

47.

19. 11.

1x7

48.

26. 11.

1x7

39.
40.

Říjen 2020

44.
45.

Listopad 2020
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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

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 30

49.

Prosinec 2020 3. 12.

1x7

50.

10. 12.

1x7

51.

17. 12.

1x7

52.

24. 12.

1x7

53.

31. 12.

1x7

7. 1.

1x7

2.

14. 1.

1x7

3.

21. 1.

1x7

4.

28. 1.

1x7

1.

Leden 2021

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI

Centrum opětovného využití výrobků
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.
Ing. Aleš Hlaváček
tel. 773 830 703, vedoucits@jince.cz
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
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Informace z redakce
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Informace z ordinace praktického lékaře
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 se provádí v pondělí a ve čtvrtek od 7.00
do 8.30 hodin, ve dnech od 7. 9. do 18. 9. v době od 8.00
do 9.00 hodin.
Pokud budete chtít poslat léky e-receptem, mějte připravený seznam
léků a číslo telefonu, na které bude recept zaslán.
Telefon do ordinace: 318 692 205.

Iva Jelínková

Čtenáři píší
Děkuji Úřadu městyse Jince za blahopřání a dárek k mým narozeninám. Velmi mne to potěšilo. Děkuji také Marii a Miroslavu Maršálkovým za návštěvu a osobní gratulaci, udělali mi velkou radost.
Vladimíra Hošková

Paní Vlaka Hošková
na snímku Miroslava
Maršálka.
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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:

Informace z regionu nabízejí čtenářům
Podbrdské noviny.

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

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

JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince.
Registrační číslo: MK ČR E 11716
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram | Distribuce: Městys Jince
Inzerce: celá strana A5 – 1 000 Kč, polovina strany A5 – 500 Kč
Inzerát nabízející pracovní příležitosti je zdarma.
Váš inzerát lze uhradit takto:
1. převodem na účet městyse Jince na základě vystavené faktury
2. v hotovosti v účtárně Úřadu městyse Jince
Redakce Jineckého zpravodaje: Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
– Irena Ungrová, tel. 773 830 708 | e-mail: ksjince@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 17. září 2020
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Nahlédnutí do historie
Tento měsíc přerušíme vyprávění o Jincích a zavítáme na hrad
Valdek, který o prázdninách mnozí z vás navštívili.
O Valdeku koluje řada pověstí.
Před hodně dávnou dobou žila na Valdeku milá a vzdělaná žena, které
všichni říkali panna Lída. Každý se na ni mohl kdykoliv obrátit, znala
totiž léčivou sílu bylin a dokázala s nimi zahánět nejrůznější neduhy. Často sedávala s družkami u studánky pod hradem, jejíž voda měla prý také
léčivé účinky – stačilo se v ní omýt a fyzická bolest byla pryč. Pak do podhradí přišli augustiniánští mniši a v blízkosti studánky založili klášter
Svatá Dobrotivá. Augustiniáni (latinsky Ordo sancti Augustini) je označení pro řeholní společenství, které vzniklo spojením několika poustevnických skupin, řídících se řeholí sv. Augustina.
S Lídou si ale do oka nepadli. Žárlili na její oblibu a vadilo jim, že lidé
chodí za ní, místo do nově postaveného kostela. Mniši šířili o Lídě pomluvy, obviňovali ji ze šarlatánství a náklonnosti k pohanským bohům, pak
v ní viděli i zplozence pekla. Nic z toho ale nepomohlo, a tak se rozhodli,
že se jí nadobro zbaví. Jednou si vyčíhali, když byla u studánky sama,
zabili ji a tělo hodili do vody. Záhy se ale vracela jako přízrak. Vystupova-

30

la ze studánky v podvečer, smutně kráčela přímo k hradu, prošla se
po nádvoří a pak zůstala dlouho stát v hradní bráně. Zjevovala se oděná
do černých šatů a byla známá jako Valdecká černá paní. Naposledy tu byla
spatřena v roce 1920.
Strašit na Valdeku má i Bílá paní, která má hlídat poklad v podobě dvanácti zlatých židlí a zlatého stolu. Vznáší se nad okolím, děsí chodce,
ochotná vrhnout se na každého, na koho by padl její stín podezření, že
ji chce o poklad připravit. Vysvobodit by ji mohl ryšavý kněz z kláštera
ve Svaté Dobrotivé.
Poklad Bílé paní má v některých verzích hlídat ona Černá paní, kterou
měli mniši nechat zabít kvůli pokladu. Vypráví se ale i o zakleté plačící
panně, která nese v rukou dětskou rakvičku, ta se má ale zjevovat jen
někomu a jen někdy.
Dle jiné verze měla Lída ve studánce prát své závojnaté bílé šaty, uložila je
na strom, aby uschly a lehla si do stínu. To viděl ovčák, schoval se za
křoviska a šaty ukradl. Lída si myslela, že je vzal cizinec. Panna Lída plakala pro své šaty, ale druhého dne pásl ovčák své ovce znovu a dvě se mu
ztratily. Jelikož by za ztracené ovce dostal vyhubováno či by byl sevřen
do klády, začal plakat. V tu chvíli byla u něj Lída, ovčák se vrhl k jejím
nohám a prosil za odpuštění. Lída souhlasila, že mu ovce vrátí, až jí vrátí
její šaty. Odběhl proto domů, a když se vracel se šaty, vyběhly proti němu
ze křoví ony ovce.

zdroj: pribram.cz
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Společenské centrum Josefa Slavíka

září 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. Další schůzka se uskuteční 7. října.
➢ 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. Další
schůzka se uskuteční 8. října.
➢ 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
26. 9. – VÝPRAVA NA KLOUČEK
Vycházka krásnou brdskou přírodou.
Sraz ve 13.00 hod.
u Ermi hotelu
na Královkách.
S sebou dobrou
náladu a pevné
boty.

28. 9. – DEN SENIORŮ
Posezení při muzice od 14.00 do 17.00 hodin v hotelu Kratochvíl,
hrát bude hudební skupina Kamarádi z Rokycan

11. 10. – ZÁJEZD na nedělní trhy do Ředhoště
Odjezd v 6.00 hodin od autobusové zastávky Sokolovna, náměstí (u bývalého pečov. domu) a dále dle dohody, návrat
do 15.00 hodin (po dohodě s účastníky)
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Každou neděli od 7.00 do 12.00 hod. probíhá v obci Ředhoš prodej
všeho, na co si jen vzpomenete – potraviny, oděvy, obuv a galanterie,
bytový textil, zboží železářské, vojenské a pro kutily, krmivo pro domácí mazlíčky, keramika, drogerie, hračky, zahradní potřeby, speciality ze
zvěřiny, výkup a prodej zvířátek, bleší trhy a mnoho dalšího.
Cena zájezdu: 100 Kč/os.
Přihlášky do 2. října 2020 v knihovně – tel. 773 830 709, zároveň je nutná platba.
V případě neúčasti (předem neomluvené) na akci se nevrací uhrazená
částka za dopravu. V případě nedodržení termínu platby bude vaše
místo postoupeno náhradníkům.
(Zájezd pořádá Český svaz žen a městys Jince)

17. 10. – 10. HUBERTSKÝ DEN
Od 10.00 hodin
akce pro malé
i velké na Sokolské
zahradě
v Jincích.
Jedna z hodnotících disciplín je
i výtvarná soutěž
pro děti na téma
Příroda čaruje.
Obrázky můžete
odevzdávat v knihovně nebo přinést přímo s sebou na tuto akci. Jako každoročně je pro všechny připraven pan Havlice se střelbou z kuše. Občerstvení zajištěno.

17. 10. – HUBERTSKÁ ZÁBAVA
Od 20.00 hodin v Sokolovně, k tanci zahraje hudební skupina Signál.
Dále vystoupí místní skupina Dupačky a taneční skupina Tribal Fusion
Lochovice.
Vstup 100,- Kč, bohatá tombola.
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Knihovna Jince

září 2020

Nezapomeňte, knihovnu, internet pro veřejnost, kopírovací
a laminovací službu, zhotovení kroužkové vazby můžete využít
až druhou sobotu v měsíci, tj. 12. září od 9 do 12 hodin,
kdy zároveň proběhne Den otevřených dveří.

KNIŽNÍ NOVINKY
I v červenci a srpnu 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

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Vyhodnocení 106. výtvarné a literární soutěže
na téma: HUDEBNÍ NÁSTROJE
Celkem odevzdaných 21 výtvarných prací, z toho 2 společné práce.
ZŠ Hluboš
1. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Maty Janoušek
Terezka Macounová
Vojta Kyrián
Nikola Šmalcová

ZŠ Jince
1. třída
3. třída

Deniska Nidrlová
Liduška Ortmanová

Zvláštní cena
1. třída ZŠ Jince
3. třída ZŠ Jince

Robert Tržil
Adéla Cajthamlová

Cena poroty
5. třída ZŠ Hluboš Simona Čajanová
1. třída ZŠ Jince Daniela Condrea
Foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Vyhodnoceni_souteze_knihovny_na_tema
_Hudebni_nastroje/
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Připomínáme:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v knihovně
sobota 12. září od 9.00 do 12.00 – Společenské centrum Josefa Slavíka

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

2. 9. 2020
9. 9. 2020
16. 9. 2020
30. 9. 2020

Říše hmyzu a bezobratlí
Včela medonosná
Mravenec Ferda
Hlemýž

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

DARY LESA
do 11. září 2020
18. září 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.

Připravujeme:

Týden knihoven 24. ročník
Letošní motto zní: Regionální historie
Vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků
a informačních pracovníků.
V rámci Týdne knihoven proběhne:

5. - 9. 10. 2020 - 22. burza knih
Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna „praská ve švech?“
Od 14. září můžete opět přinést do knihovny knihy, učebnice, časopisy atd.
Výtěžek z prodeje (cca 5 Kč/ks) bude použit na nákup nových titulů
do naší knihovny.
Otevřeno:
pondělí, úterý, středa
čtvrtek, pátek

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
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13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

9. 10. 2020 - Noc mezi knihami
Sraz nocležníků bude před Společenským centrem Josefa Slavíka v pátek
v 19.00 hod, konec akce je plánován na sobotu v 8 hodin.
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která je k dispozici
v knihovně, uzávěrka přihlášek je v pátek 2. 10.
Akce je kapacitně omezená a vhodná pro děti od 7 let.

Nová soutěž pro děti na měsíc ŘÍJEN
Téma:

HALLOWEENSKÉ
DEKORACE

Odevzdání:
Vyhodnocení:

do 9. října 2020
16. října 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.

ŘÍJNOVÉ středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 do 16.45 hod.
7. 10. 2020
14. 10. 2020
21. 10. 2020

Chobotnice
Sova
Noc a den

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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Pionýrská skupina Jince

září 2020

Šachový kroužek PS Jince
Tereza Lísková zvítězila v Růžené
V minulosti se mnozí úspěšní jinečtí šachisté zúčastňovali letních šachových táborů. Přesvědčili se, že je to dobrý trénink. Navíc se seznamovali s
řadou silných soupeřů a v neposlední řadě získávali kamarády z jiných
oddílů, s nimiž se pak často potkávali na krajských i celostátních soutěžích. Ti na oplátku jezdili do Jinec.
V letošním roce se z našeho kroužku na takový
tábor v Růžené od 8. do
15. srpna vydala Tereza
Lísková. Kromě různých
zajímavých kulturních,
sportovních a společenských akcí sehrála šachový B turnaj o 22
účastnících. A dařilo se
jí. Zvítězila s náskokem
celého bodu. Porazila
všechny své soupeře
kromě Jiřího Rybáčka
ze ŠK Medvědi Zvole,
který skončil na 2. místě. Toho ale zdolali 3.
Vojtěch Opálka z MDDM
Vlašim a 4. Veronika
Myšková z Klubu šachistů Říčany 1925.
Gratulujeme Terezce
a budeme jí držet palce
na krajském přeboru
a republikovém mistrovství, kam se na jaře probojovala.

Atmosféra letního šachového tábora v Růžené.
Foto archiv pořadatelů tábora
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Domácí jarní a letní soutěž
V září proběhne vyhodnocení tří nejvýznamnějších soutěží šachového oddílu Pionýrské skupiny Jince. Asi nejobtížnější a nejnáročnější, mnohdy
i pro rodiče, byly domácí soutěže. Proto také nejlepší ceny jsou připraveny
pro jejich účastníky.
Proběhlo celkem jedenáct etap, z toho osm jich bylo definitivně uzavřeno.
V době uzávěrky Jineckého zpravodaje je možné ještě tři řešit, další budou
následovat.
Pokud splní poslední formální podmínku účasti, převezmou pěkné ceny
následující hráči:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mezera Antonín, 100 bodů
Brotánek Tomáš, 75 bodů
Hečl Adam, 69 bodů
Tržil Robert, 37 bodů
Mauric Jan, 35 bodů
Maršálek Daniel, 32 body

Tonda Mezera

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nykonyuk Lev, 23 body
Přibyl Vojtěch, 21 bod
Procházka Martin, 8 bodů
Čábelková Květoslava, 4 body
Fürst Aleš, 3 body
Došek Vojtěch, 2 body

Tomáš Brotánek

Adam Hečl

Celoroční soutěž Šachového oddílu
Pionýrské skupiny Jince
S trochu skromnějšími cenami se budou muset spokojit účastníci tří etap
celoroční soutěže, která musela být předčasně ukončena. V ní se hodnotila
účast a aktivita na kroužku a výsledky na veřejných šachových i nešachových akcích, které Pionýrská skupina pořádala. Ukázalo se, že velkou
výhodu měli opět ti členové a účastníci, kterým se dostalo podpory od rodičů.
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Nejlepší v závěrečném pořadí byli:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Brotánek Tomáš
Přibyl Vojtěch
Šimpachová Anna
Mezera Antonín
Kaucký Kryštof
Lísková Tereza
Maršálek Daniel
Mauric Jan
Šafarčík Jakub
Došek Vojtěch

56
61
71
60
57
65
46
30
36
21

127
122
96
108
105
57
76
103
48
73

105
73
80
74
51
76
75
51
63
38

288
256
247
242
213
198
197
184
147
132

Následovali: 11. Lev Nykonyuk, 12. Adam Hečl, 13. Nicol Šmejkalová,
14. Karel Šimpach, 15. Anna Maršálková… celkem 29 hodnocených.

Na šachových schůzkách se dbá na dodržování zásad hygieny.

Kroužky v novém školním roce
Během května a června jsme věnovali hodně času plánování dalších akcí
a posouzení možností vedoucích i zájmu posluchačů. Je velmi pravděpodobné, že se značně změní složení zájemců. Zdá se, že u těch, co přečkají období koronaviru, by mohly mít větší úspěch pravidelné schůzky v pátek.
Ostatní dny jsou v září méně nadějné kvůli vytíženosti dětí, místnosti
i kandidátů na vedoucí.
Později lze harmonogram rozšířit či upravit podle možností skutečných
zájemců.
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Některé akce vhodné pro mládež
4. září a pak každý pátek: schůzky šachového kroužku mládeže, od 14 hodin
4. září od 16 hodin: 3. – poslední Letní miniturnaj 2020
4. - 6. září: Mistrovství České republiky v rapid šachu 2020, České Budějovice, Jince reprezentuje Tereza Lísková
12. září: krajský přebor do 8 let, Čelákovice
12. - 13. září: finále KP žáků-jednotlivci, Neratovice: z jineckých postoupili: Antonín Mezera, Vojtěch Přibyl, Jakub Šafarčík, Lev Nykonyuk
a z dívek se mohou zúčastnit Tereza Lísková a Anna Šimpachová
17. září, od 14 hodin, Společenské centrum JS: otevřená klubovna ŠK
Pionýra, vyhodnocení celoroční a domácí soutěže, nešachové hry, řešení
úloh, informace pro rodiče
19. - 20. září: odložené Mistrovství ČR dětí do 8 let, Vyškov
23. září: 2. ročník miniturnaje O Jinecký citron, od 16 hodin
25. - 28. září: Setkání dětí a mládeže Středočeského kraje v Čimelicích,
zve Pionýr
26. - 28. září: Jizbice - soustředění šachových talentů Středočeského kraje
3. října: Jinecký Pěšec 2020, započítává se do nového základního kola KP
24. října: Příbramský král, započítává se do nového ZK KP

Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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Ze života školy

září 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
Naše MŠ Sluníčko byla po celé léto otevřena v omezeném
provozu. Hygienická opatření byla platná do konce školního roku, a proto jsme si teplé dny užívali na školní zahradě.
Venku jsme cvičili, zdolávali
překážkové
dráhy, hráli si
s míči a obručemi, hráli hry
s
padákem,
kreslili křídou.
Při vyšších teplotách jsme se
chladili vodou
ze zahradního
zavlažovače a
užívali si vodní
hrátky. Zkoušeli jsme si také
vyrobit domácí
ovocnou limonádu a zmrzlinu.
Paní učitelky a
paní uklízečky
se připravovaly
na 1. září, aby
děti přišly do
uklizených a pěkně vyzdobených tříd. Už se na všechny moc těší, až je
po prázdninách, a hlavně po omezeném provozu kvůli COVIDU-19, opět
přivítají!
za kolektiv MŠ Sluníčko Jince
Veronika Steinová
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

září 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

Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021
V týdnu od úterý 1. září do pátku 4. září bude v budově Základní školy Jince probíhat v odpoledních hodinách domluva rozvrhu nově přijatých žáků do hudebního
oboru (přípravná hudební výchova a hudební teorie - p. uč. Mgr. Alena Packová,
tel. 777 253 658).
Rozvrh hodin žáků hudebního a literárně-dramatického oboru bude určen
po domluvě s jednotlivými učiteli. Kontakty na vyučující jsou na webu pobočky
https://zusjince.webnode.cz/

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

Sbor dobrovolných hasičů Jince

září 2020

Doba prázdnin a dovolených je za námi
Prostě, letí to. Jak říká moje babička, je tu září, bude Václava a Vánoce jsou za dveřmi. Ale přece jen užívejme ještě
teplo. Naštěstí, tedy doposud, byli turisté a ostatní milovníci přírody ukáznění, takže žádné ohníčky po lesích nebyly.
Na polích probíhají žně, a musíme to zaklepat, i tady je zatím klid.
Ale i tak vyjížděla jednotka 28. července k požáru osobního automobilu
v Jincích.
Ani o prázdninách hasiči nezaháleli. Kvůli koronaviru bylo hodně kulturních a sportovních
akcí zrušeno. Z tohoto
důvodu bylo jarní kolo
turnaje v mariáši odehráno až 26. června
v Ohrazenici.
Vítězem se stal Olda Anděl z Běštína, na druhém
místě se umístil Franta
Fryč a třetí byl Jan Haken, oba z Jinec.

Vítězové červnového turnaje v mariáši.

11. července
zorganizovali
jinečtí hasiči
akci „Uklízíme
Jince“, kdy
likvidovali
hromádky po
zrušené železné
sobotě.
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Náhradní termín ŽELEZNÉ SOBOTY je 19. 9. 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!
Po celé prázdniny se konaly pravidelné brigády, kdy úterky a čtvrtky byly věnovány údržbě techniky
a generální opravě hasičské dodávky, kterou jsme dostali bezúplatně od městské policie v Praze
(ale v dost žalostném stavu). Auto
jsme rozebrali a postupně jsou
díly po vykytování a obroušení lakovány na červeno. Barvení se
chýlí ke konci, horší bude, kdo to
dá nakonec do kupy.

Generální oprava hasičské dodávky.

14. července obdržela jinecká jednotka převodem z HZS Hořovice
další cisternu CAS 20-S2T IVECO.
V současné době se doplňuje vybavení a vyřizuje nutné papírování.
Od září bude tedy naše jinecká zásahová jednotka disponovat dvěma cisternami.
Už nám chybí jen maličkosti, a to
pár nových chlapů do jednotky
a garáže, kam umístit auta.

Cisterna pro zásahovou jednotku.

Spolu se začátkem školního roku se obnoví činnost kroužku
malých hasičů. Samozřejmě za předpokladu, že to situace
s koronavirem dovolí.
za SDH

Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Český rybářský svaz, MO Jince

září 2020

Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1. Schůze výboru se koná dne 1. 9. 2020 od 17.00 hod
na domečku ČOV.
2. 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.
3. O Fondu pro nákup ryb k 1. 8. 2020.
Fond pro nákup ryb je veden na běžném účtu číslo 520383359/0800.
Do Fondu pro nákup ryb mohou přispívat členové i nečlenové naší organizace. Ke dni 1. 8. 2020 bylo na Fondu pro nákup ryb 44 150,00 Kč.
Děkujeme tímto všem dárcům za zaslané finanční prostředky do Fondu
pro nákup ryb.

Rybářské závody dětí
Dne 19. 9. 2020 se konají rybářské závody dětí na rybníku
Kopáčov.
Program:
- od 7.30 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,
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- 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.

Rybářské
závody
dětí 2019.

Rybářské závody členů MO Jince starších 18 let
o putovní pohár ČRS, z.s., MO Jince a městyse Jince
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.
Rybářské závody se konají dne 10. 10. 2020 na rybníku Nový (Čarda).
Program:
- od 7.30 do 8.00 hod. - prezence a vylosování míst pro lov, seznámení s
podmínkami závodu,
- od 8.00 do 10.30 hod. - závody,
- od 10.30 do 11.00 hod. - přestávka s občerstvením,
- od 11.00 do 13.30 hod. - závody
- od 13.30 hod. - vyhodnocení závodů.
Podmínky rybářských závodů:
- rybářských závodů se mohou účastnit členové ČRS, z.s., MO Jince starší 18 let (včetně výboru a dozorčí komise), kteří mají zaplacenou členskou známku za rok 2020,
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- soutěže se mohou zúčastnit pozvaní hosté z ČRS, z.s., SÚS jako soutěžící,
- startovné činí 100,00 Kč, které závodníci uhradí na běžný účet ČRS, z.s.,
MO Jince čís. 520383359/0800 do 25. 9. 2020 (ze startovného se uhradí
občerstvení, případný zůstatek se poukáže do „fondu na nákup ryb“).
Do sdělení pro příjemce je nutné uvést „Rybářské závody, jméno a příjmení“. Startovné je možné uhradit dne 10. 10. 2020 při prezenci,
- lov ryb se řídí rybářským řádem, ve znění platných dodatků. Povolen
je lov na jeden prut s jedním návazcem a jednoduchým háčkem (povinnou výbavu mít s sebou),
- 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 cejna,
- hodnocení provádějí úsekoví rozhodčí (členové výboru a členové dozorčí
komise).
Rybářské závody členů ČRS, z.s., MO Jince starších 18 let se pořádají
každý rok na rybníku Nový (Čarda) po zarybnění. Výbor se těší na Vaši
účast. Doufejme v pěkné počasí.
Výbor ČRS, z.s., MO Jince

Vítězové rybářských závodů dospělých v loňském roce.
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Český zahrádkářský svaz, ZO Jince

září 2020

Jinečtí zahrádkáři p o ř á d a j í

zájezd do Litoměřic
na výstavu „ZAHRADA ČECH“
Zájezd se koná 16. září 2020
Odjezd v 7.00 hodin z Čenkova
další zastávky: 7.05 - Jince nádraží, 7.10 - Jince Sokolovna,
7.15 – Jince náměstí a dále dle dohody (Rejkovice, Hořovice).
Přihlášky do 4. září u p. Ivy Jelínkové v ordinaci praktického lékaře
v Jincích (318 692 205), jinak pouze SMS na tel. číslo 605 889 753
s poznámkou, kde budete nastupovat (Čenkov, Jince atp.).
Cena zájezdu: členové naší organizace 50 Kč, ostatní 250 Kč.

Dále připravujeme:
7. – 11. 9.

Zahrádkářská výstava ve Společenském centru
Josefa Slavíka v Jincích

13. 11.

Květinový candrbál

5. 12.

Plackování – soutěž o nejchutnější výrobek.
Koná se v hotelu Kratochvíl
Iva Jelínková
předsedkyně ZO ČZS
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Farnost Jince

září 2020

Jineckou farnost navštívil biskup Wasserbauer
V neděli 28. 6. navštívil jineckou farnost vzácný host - Mons. ThLic.
Ing. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.
V 9 hodin proběhla v kostele
sv. Mikuláše mše
svatá. Během ní
byla provedena
svátost biřmování a prvního svatého přijímání.
Po mši svaté biskup vysvětil dokončenou část
interiéru fary.
Farníci
měli
možnost si nové
prostory prohlédnout.

Administrátor jinecké farnosti Mariusz Walczak a biskup Zdenek Wasserbauer při mši svaté.

V současné době se opravuje vnější fasáda budovy a provádí se terénní
práce.
Ung.

Prohlídka zrekonstruovaných prostor fary.
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Foto Miroslav Maršálek

sport

září 2020

Cvičení s Katkou
PODZIMNÍ MENU
pro ZDRAVÍ - KRÁSU - VITALITU
úterý od 1. 9. do 6. 10. 2020 od 17.00 do 18.00
Začínám se zdravě hýbat - 5 lekcí - ukážeme si zdravé pohybové stereotypy, zdravou chůzi, jak bez námahy zařadit jednoduché cviky do běžného života.

úterý od 1. 9. 2020 od 18.00 do 19.00
Zdravé cvičení - 5 lekcí přirozeného pohybu.

úterý od 1. 9. 2020 od 19.00 do 20.00
Vědomá relaxace - 5 lekcí - laskavý přístup a vědomé naslouchání tělu
často dokáže víc, než usilovné snažení - zdraví, pohoda a vitalita jsou
přítomny v každém z nás - stačí jen najít klíč, odemknout a používat dary,
které máme.

středa od 2. 9. 2020 od 19.30 do 20.30
Sufijské cvičení - z těchto starodávných cvičení jsme si vybrali jednoduchou sestavu, která je vhodná a dostupná téměř každému - probouzí
naše srdce, harmonizuje celou bytost, přirozeně rozproudí zablokovanou
energii a přináší radost z pohybu.

sobota 10. 10. 2020 od 9.00 do 13.00
Zdravý zrak bez brýlí - pojme používat oči zdravě - pro každého, komu
záleží na tom, jak vidí (s Lukem Krátkým).

čtvrtek 15. 10. 2020 od 16:30 do 20:30
Plodná žena - plodný pár - mini kurz o plodnosti/neplodnosti, koncepci/
antikoncepci, zdraví, samostatnosti, odpovědnosti, lásce, potěšení a radosti ve vztahu.

čtvrtek 22. 10. 2020 od 15.30 do 19.30
Zdravý zrak bez brýlí 2 - ukážeme si další možnosti, jak lépe vidět - vhodné přednostně pro ty, kdo absolvovali kurz Zdravý zrak bez brýlí 1 (s Lukem Krátkým).
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neděle 15. 11. 2020 od 9.30 do 16.30
Probouzené srdce - inspiruje nás, chrání a pomáhá zvládat životní překážky a těžkosti, ukazuje nám cestu k lásce - pohybový prožitkový seminář umožní dotknout se svého srdce, naslouchat mu a lépe ho poznat.

sobota a neděle 28. - 29. 11. 2020
Zdraví a náhled na přírodní zákonitosti - víkendový kurz - celostní pohled na zdraví - teorie a praxe - úvod do Oligoterapie a Etiomedicíny praktické nástroje pro ty, kdo pracují v pomáhajících profesích nebo
se hlouběji zajímají o zdraví - příčiny a souvislosti (s Pierrem Boháčem).

Jak si vybrat cvičení na míru?
Pokud si přejete mít zdravé tělo a cítit se v něm dobře, a zatím jste pro to
moc neudělali, tak jsou pro vás vhodné lekce Začínám se zdravě hýbat.
Tyto lekce také mohou pomoci těm, kteří se pohybu věnovali nebo věnují,
ale tělo je zlobí nebo bolí. Dále jsou vhodné pro ty, kteří již tělo více či
méně opotřebovali a nyní si přejí zacházet s ním tak, aby jim co nejlépe
sloužilo co nejdéle.
Pokud již víte, jak optimálně s tělem zacházet, jak se s minimálním úsilím
pohybovat a jak si pomoci, když někde něco přepísknete, pak můžete vyzkoušet lekce Zdravé cvičení. Zde máte možnost jednou týdně tělo všestranně zapojit, připomenout si jednoduché cviky a inspirovat se pro své
domácí cvičení.
Potřebujete se vycentrovat, upustit stres a trochu rozhýbat tělo? Pak můžete vyzkoušet Sufijské cvičení. Za příznivého počasí budeme v září ještě
cvičit venku za fotbalovým hřištěm. Tuto jednoduchou sestavu si může
zamilovat každý - od dětí až po -sáti leté. Hodí se jako doplněk k aktivním
sportům i příjemné rozpohybování pro ty, co více sedí.
Pokud je váš odpor k pohybu příliš silný nebo ho máte v životě dostatek
a přejete si více odpočívat, můžete vyzkoušet lekce Vědomé relaxace.
Hodina, kdy v klidu věnujeme pozornost sami sobě, nám může přinést
novou energii, větší vyrovnanost a chu do života.

Lekce budou probíhat v jinecké Sokolovně.
Přihlášky a další informace:
Katka Dendysová | www.azted.cz | tel. 773 209 123
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TJ Sokol Jince

září 2020

TJ Sokol Jince oznamuje,
že v průběhu měsíce září zahájí pravidelná cvičení
oddílů v Sokolovně.
Informace poskytnou vedoucí jednotlivých oddílů,
dále sledujte informace na Sokolovně a na webových stránkách
Sokola Jince: www.sokoljince.cz
výbor TJ Sokol Jince

Turistický oddíl TJ Sokol Jince
připravuje na sobotu 19. září 2020 turistický zájezd

“Chýnovská jeskyně – Tábor – Klokoty“
Odjezd objednaným autobusem z autobusových zastávek:
Jince - náměstí v 6.30, Jince - Sokolovna v 6.35, Jince - nádraží v 6.45,
Čenkov 6.50, Příbram - zastávka Jinecká 7.00, Příbram - zastávka Březové Hory - rozcestí Zdaboř 7.05 hodin
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 minut.
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, ve 14.30 hodin objednaná 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.
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Občerstvení možné v Táboře, případně z vlastních zásob.
Vstupné si hradí každý účastník sám. Vhodná obuv, oblečení dle počasí
je samozřejmostí. Předpokládaný návrat mezi 18-19 hod.
Doprava autobusem: dospělí 200,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč, úhrada
v autobuse.
V době uzávěrky tohoto čísla JZ eviduji 44 účastníků včetně evidence
přihlášených účastníků na původní květnový termín, takže jsou ještě
volná místa včetně evidence náhradníků. Prosím, zrevidujte své časové
možnosti.
Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám a opatřením souvisejících s koronavirem si přibalte do batohu roušku.
Vyhrazuji si možnost i případného zrušení zájezdu.
Přihlášky: Jana Tesařová, Pod Královkou 355, Jince, tel. 605 206 721,
e-mail: tesarovajana@atlas.cz

Turistický oddíl TJ Sokol Jince
zve turisty a další příznivce
na turistickou vycházku

„Svatováclavské
putování při Litavce“
Sraz v pondělí 28. 9. 2020
u autobusových zastávek
v Jincích:
náměstí v 11.08, Sokolovna 11.09,
železniční st. 11.10 hodin.
Trasa:
Odjezd autobusem veřejné dopravy do Trhových Dušník. Odtud pěší túra
trasou cyklostezky podél řeky Litavky přes Bratkovice do Dominikálních
Pasek, dále po červené turistické značce pod Slonovcem do Čenkova
a po modré kolem rybníka Kopáčov do Jinec k nádraží.
Délka pěší túry 11 km. Pro méně zdatné turisty možnost návratu po 4 km
vlakem z Bratkovic. V cíli možnost občerstvení v hotelu Kratochvíl.
Vycházka se uskuteční v případě příznivého počasí.
Vhodná obuv a oblečení je samozřejmostí, případně svačinu a pití s sebou.
za oddíl zve Jana Tesařová
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13. dělostřelecký pluk

září 2020

Krátce z kasáren
V červenci proběhl u 13. dělostřeleckého pluku kurz vojenského
lezení.
Cílem bylo vycvičit budoucí generaci instruktorů vojenského lezení
a rozšířit tak jejich řady. Vojáci
prošli čtrnácti dny tvrdé práce.
Naučili se techniky lezení, které
z nich dělají profesionály, jenž jsou
schopni se za pomoci lana dostat
téměř z každé situace. Nyní jsou
připraveni předávat své zkušenosti
ostatním vojákům.
„Veliké díky patří instruktorům
z 15. ženijního pluku v Bechyni
a ze 153. ženijního praporu v Olomouci, kteří nás navštívili a jejichž zkušenosti byly pro budoucí instruktory přínosem,“ řekl řídící kurzu vojenského lezení četař Martin Pošta.
13. dělostřelecký pluk si připomněl
Den ozbrojených sil. Poprvé
byl také přítomen bývalý starosta
Sedlčan a současný senátor Parlamentu České republiky pan Ing.
Jiří Burian. Den ozbrojených sil
je památným dnem Ministerstva
obrany ČR, který odkazuje na
30. červen 1918, kdy došlo u francouzského města Darney ke slavnostní přísaze příslušníků Československé střelecké brigády československých legií ve Francii.
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V jineckých kasárnách
probíhá rekonstrukce
sportovního areálu.
Má být hotovo do konce
roku.
Jinečtí dělostřelci se naplno věnují odborné přípravě. Přesuny a nácviky
palebných úkolů jsou jedny z hlavních věcí, co musí
znát.
„Koronavirová krize nemá na vycvičenost žádný vliv. S jednotkou jsem
přes noc venku. Je vidět, že trénujeme poctivě. Vojáci po téměř 3měsíčním
omezení vykonávají činnost na výbornou,“ komentuje výcvik velitel palebné baterie kpt. Miriuk.
Šedesát příslušníků 132. dělostřeleckého oddílu ve Vojenském cvičišti
Jince cvičilo jízdu v koloně i v terénu. Také při zastávkách se musí dodržovat přísná pravidla, které si jednotka zopakovala. V neposlední řadě
je pro dělostřelce důležité vědět, co má dělat v prostoru palebného postavení. S palebnými úkoly pomáhají chlapům v dělech jejich kolegové –
průzkumáci. Dělostřelecký průzkum je nedílnou součástí úspěšné dělostřelecké palby. Na snímku palebné postavení na „Sýkorce“.

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

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

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

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

od
09,00
09,00
09,00

do
15,00

od

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

15,00
15,00
15,00

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

16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
15,00

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

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

Neprůjezdné
komunikace

do
22,00

17,00

21,00

10,00
09,00

X

24,00
24,00

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.
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Policie informuje

září 2020

Úřední den policistů na služebně v Jincích,
Slunečná ul. 392 (u zdravotního střediska)
v měsíci září nebude.
Škoda ve výši 90 tisíc korun vznikla při nehodě, ke které došlo dne
18. června odpoledne v Čenkově. Osmadvacetiletý řidič nákladního automobilu se zřejmě nedržel při pravém okraji vozovky a bočně se střetl s protijedoucím autobusem. Ten byl poté odražen na svodidla. Ke zranění osob
nedošlo.
Dne 23. června se stala v Jincích dopravní nehoda. Sedmačtyřicetiletý motorista si zřejmě dostatečně nezabezpečil přípojné vozidlo, na kterém převážel písek. V klesání došlo k jeho odpojení od tažného zařízení. Přívěs
poté poškodil vjezdová vrata a zdivo rodinného domu. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 30 tisíc korun.
Neznámý pachatel vnikl dne 25. června navečer do vozu, který byl zaparkovaný u křižovatky Na Klínku v katastru obce Jince. Odcizil zde kabelku, 1,5 tisíce korun a doklady. Poškozením vznikla další škoda ve výši tří
tisíc korun.
Policejní hlídka zastavila dne 30. června v odpoledních hodinách v Jincích
32letého řidiče. Provedená dechová zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 2,5 promile alkoholu. Další jízda byla
muži zakázána a na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.
por. Bc. Monika Schindlová,
DiS.
tisková mluvčí
P ČR Příbram
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zprávy z Rejkovic

září 2020

Rejkovická sešlost po druhé
V loňském roce se v Rejkovicích uskutečnila nultá „sešlost“. Na hřišti
uprostřed osady se sešli současní i bývalí obyvatelé této části městyse
Jince a všem se akce velmi líbila. A tak si ji letos zopakovali. V sobotu
18. července bylo pro ty, kdo přišli, připraveno posezení ve stanu s bohatým občerstvením nejen od pořadatelů, ale i od rejkovických žen. Mnozí
účastníci si přišli popovídat o zážitcích z minulosti, jasnou převahu ale
měli ti mladší, kteří se věnovali sportu a soutěžím. Nezapomnělo se ani na
ty úplně nejmenší - pro ně byl k dispozici skákací hrad. O hudbu se postaral DJ Teddy - Michal Honzírek. Organizátoři pamatovali i na umělé osvětlení, a tak nic nebránilo tomu, aby se účastníci sešlosti zdrželi i po setmění.
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Ze sportovních aktivit byl hlavním bodem programu nohejbalový turnaj
trojic. V něm zvítězil tým ve složení Radek Pešl st., syn David Pešl a Martin Řach.
Miroslav Maršálek

František Kratochvíl absolutním vítězem
v soutěži tažných koní
Soutěže chladnokrevných koní nejsou příliš obvyklé. Jedna taková se konala v Lázu, kde tažní koně zápolili ve třech disciplínách.
V úvodu předvedli soutěžící své umění ve formanské jízdě. Po trase plnili
několik úkolů, z nichž velmi obtížné bylo například překonání lávky nebo
couvání. Zaslouženým vítězem se stal Jiří Foist s koněm Nacho. Další disciplínou byla ovladatelnost koně při práci s kládou. Z dovedností, které
bylo nutno předvést, byla jednou z nejnáročnějších váha. Jejím cílem bylo
dostat kládu do takové polohy, kdy by spočívala na podložce ve vodorovné
poloze, aniž by se po odepnutí úvazku dotkla země na jednom či druhém
konci. Se všemi těmito úskalími si nejlépe poradil František Kratochvíl
z Rejkovic s koněm Maxem. Poslední soutěží byl těžký tah. Kůň měl po
určené trase přetáhnout saně s naloženým nákladem. Ten se po každém
kole zvyšoval a neúspěšní soutěžící vypadávali. Nakonec zůstal vítěz, kterým se stal Michal Jindra s koněm Šibalem.
Podle součtu umístění v jednotlivých kategoriích se vyhodnocovalo celkové pořadí. Absolutním vítězem se stal František Kratochvíl
s koněm Maxem (závodil se dvěma) před druhým Jiřím Foistem a třetím Miroslavem Ježkem s Citou.
Další soutěž chladnokrevných koní proběhne 12. září v Rejkovicích
na střelnici u Hejdova.
Miroslav Maršálek

Absolutní vítěz soutěže František Kratochvíl.
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zprávy z Čenkova

září 2020

Zprávičky z malé školičky
Na prázdninách byla švanda, voda, slunce, samá sranda.
S tátou, mámou, babičkou, šli jsme lesní cestičkou.
na výlet či pěší túru, zážitků jsme měli fůru.
A te hola hola – školka už nás všechny volá!!!
Děti si parádně užily čas doma. U babičky nebo s rodiči u vody bylo to
moc fajn.
Představte si, že naše školka ale neodpočívala. O prázdninách se tady totiž pracovalo. Zedníci, malíři, podlaháři, truhláři… všichni pomohli naši
ložnici zrekonstruovat. A myslíme, že se našim kamarádům bude moc líbit. Obec Čenkov třídu vybavila novou podlahou. A začátkem září bychom
sem ještě rádi dokoupili knihovnu a stolečky.
Za to všechno zastupitelům moc a moc děkujeme.
Od září bude u nás ve školce pracovat nová paní učitelka Eliška Urbánková a jeden den v týdnu se nám na výpomoc vrátí z rodičovské dovolené
paní učitelka Lucka Pechlátová. Paní ředitelku Majdu Nesnídalovou, která je také na rodičovské, zastupuje paní učitelka Danka Chvojková a ještě
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do naší party patří paní učitelka Klárka Kadeřábková a chůvička Jía
Píchalová. Paní kuchařka a paní uklízečka - nerozlučná dvojka Věrka
Dopitová s Martičkou Dlouhou - stále zůstávají.
Nedá nám to a musíme vám ještě převyprávět, co se u nás ve školce dělo
koncem školního roku. Konala se u nás ve školce ZAHRADNÍ SLAVNOST. Tady jsme se rozloučili s našimi nejstaršími kamarády, kteří odchází do velké školy. Pro rodiče jsme připravili občerstvení a také malé
překvapení ve formě básniček, letních písniček a minitanečků - písničky
z filmu Pomáda. Pak nás paní učitelky „ošerpovaly” a rozdaly nám dárky
- výbavu do školy a knížku. A také jsme předali stužku budoucím předškolákům.
Ze školky nám do velké školy odchází:

Kuba Provazník
Anetka Majerová
Verunka Nidrlová
Jáchym Havrlík

Eliška Kaslová
Nellča Květoňová
Gábinka Kadeřábková
Kubík Bejlasin

Ukápla všem slzička, protože jsme byli senzační parta. Našim velkým
kamarádům přejeme hodně úspěchů ve škole a spoustu kamarádů. A ještě
prosíme, nezapomeňte v těch svých všedních starostech a povinnostech
na krásné školkové období a na to, co jsme spolu prožili.
Máme vás moc a moc rádi, budete nám chybět, kamarádi…
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Kluci a holky
z čenkovské školky
a paní učitelky
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Sbor dobrovolných hasičů Čenkov
oznamuje,
že v pátek 11. září 2020 v 16 hodin
bude na prostranství před obecním úřadem
na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ
poprvé veřejnosti představen historický prapor SDH Čenkov.
Srdečně zveme veřejnost k účasti.
Prapor byl pořízen za finanční podpory KSH - Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Obce Čenkov, KOSTAL Kontakt Systeme v Čenkově.
Sbor dobrovolných hasičů Čenkov

Divadlo Za Vodou
Naše divadlo vycestuje 4. září do dalekých Černošic,
kde bude v amfiteátru od 20 hodin k vidění Zářivá
hvězda.
To 21. října se pětice divadelních kosmonautů vydá přímo do vesmíru,
konkrétně zamíří na planetu Mars. Start této doložené „MISE“,
což je název nové hry, je plánován na 19.30 hodin z Kulturního domu
v Dobříši.
O opakovaný start se pokusíme hned 23. října v Chaloupkách u Komárova.
Jarda Bouda
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zprávy z Ohrazenice

září 2020

Soutěž mladých hasičů se 5. září konat nebude
SDH Ohrazenice připravoval charitativní akci pod názvem „DĚTI
DĚTEM“. Akce se však z důvodu koronaviru RUŠÍ.
Snad nám štěstí bude přát příště – na setkání v roce 2021 se těší pořadatelé.

Údolí na okraji Brd ožilo o prázdninách dětmi
Se začátkem prázdnin se rozběhly i dětské letní tábory. O prvním červencovém víkendu se zaplnily stany v údolí Pstruhového potoka v Ohrazenici. Mladí, ale zkušení vedoucí a praktikanti připravili pro kluky a holky
řadu zajímavých úkolů.
Děti v letním stanovém táboře Trilobit Ohrazenice se rozdělily podle věku
do tří oddílů.
Jednou z aktivit
pro všechny kolektivy byla celotáborová
hra,
každý rok na jiné
téma. Letos její
účastníci nahlédli
do pravěku. My
jsme účastníky
zastihli v okamžiku, kdy v prostoru u svaté Anny
prozkoumávali
les. Řídili se podle pokynů Martina Endršta - dostali za úkol najít tajemné
kamínky se zvláštními znaky. Po jejich soustředění a seřazení rozluštili
důležitý vzkaz, který radil, jak se mají zachovat při setkání s neandrtálci.
To ale vyžaduje získání co největšího množství informací o nich a o jejich
životě. Takže po návratu do tábora měli kluci a holky opět plno práce.
Ve dvoutýdenním programu LST Trilobit nechybí ani aktivity jednotlivých
oddílů, noční výpravy, služby, hlídky, nástupy a soutěže, při nichž se projeví a během tábora i prohloubí samostatnost a šikovnost každého účastníka.
Miroslav Maršálek
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kultura v Hořovicích

září 2020

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
neděle 6. 9. od 14.00 hodin

LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
- tvořivé dílničky, skákací nafukovací atrakce, soutěže, diskotéka
DJ Pavel „Sunny“ Novák aj. Vstupné zdarma, občerstvení v areálu
zajištěno.
sobota 14. 11. od 11.00 do 18.00 hodin

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
25. 9. od 19.00
13. 10. od 19.00
17. 10. od 19.30
4. 11. od 19.00
11. 11. od 19.30
17. 11. od 15.00
4. 12. od 19.30
12. 12. od 19.00

Klub Labe – NA STOJÁKA
Klub Labe – RUDY LINKA – One Man Show „Mezi řádky…“
Společenský dům – 4TET
Společenský dům – TRAUTENBERK (host Zputnik)
Společenský dům – VE DVOU TOUR – Lenka Nová
a Petr Malásek
Společenský dům – MANUÁL ZRALÉ ŽENY –
Halina Pawlowská
Společenský dům – MICHALOVI MAZLÍČCI
Společenský dům – MIG21
Společenský dům – OLYMPIC
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kultura v Příbrami

září 2020

DIVADLO A . DVOŘÁK A PŘÍBRAM
Legionářů 400, Příbram 7, tel. 326 531 250
Velká scéna
den datum od

představení

skup.

hraje nebo pořádá

Pá

4. 9.

19.00 Jak jsem vyhrál válku

Divadlo A. Dvořáka Příbram

So

5. 9.

19.00 Lady Oskar

NN

Divadlo Kalich

Ne

6. 9.

15.00 Lotrando a Zubejda

D

Divadlo Pegas

Po

7. 9.

19.00 Hostina dravců - derniéra

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Út

8. 9.

19.00 Jsme zpátky ve hře!

Koncert hereckého sboru

St

9. 9.

16.00 Soudné sestry

Pá

11. 9.

19.00 Ondřej Havelka
a Melody Makers

Ne

20. 9.

11.00 Divadlo patří dětem:
15.00 Káa a Škubánek

Divadlo D5

St

23. 9.

16.00 Špinavý obchod

S1, S2 Divadlo A. Dvořáka Příbram

Čt

24. 9.

19.00 Katapult

SD

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Koncert

Koncert

Malá scéna
Čt

17. 9.

19.00 Třicet devět stupňů

P1

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Pá

18. 9.

19.00 Třicet devět stupňů

PP

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Ne

20. 9.

10.00 Divadlo patří dětem:
14.00 Pohádky z kapsy

Út

22. 9.

19.00 Splašené nůžky

R

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Pá

25. 9.

19.00 Třicet devět stupňů

P2

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Út

29. 9.

19.00 Třicet devět stupňů

A

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Divadlo Pohádka

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

ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba

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

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

ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green
Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 229 Kč/ks.

Prodej: 11. 9. a 18. 10. 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
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Městys Jince

Služby městyse Jince
Informace z redakce

Společenské centrum Josefa Slavíka
Knihovna

Pionýrská skupina Jince
Ze života školy

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

Český zahrádkářský svaz
Farnost
Sport

TJ Sokol Jince

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

13. dělostřelecký pluk
Policie ČR

Zprávy z Rejkovic

Kultura v Příbrami
Inzerce
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