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ČERVENEC 2022
Dne

2. 7.
5. 7.
6. 7.
9. 7.

od – do

více v rubrice

Úřední den Policie ČR v Jincích bude až v září
So Motosraz U Pstruha v Ohrazenici
13.00
spanilá jízda z Jinec
Út Senior klub - každé úterý ve SCJS
14.00
SCJS + KK
St Sběrný dvůr uzavřen
Tech. služby
So Knihovna otevřena
9.00–12.00 KC - knihovna
Klub učitelů důchodců
Klub vojenských důchodců
- v červenci ani v srpnu schůzky nebudou

SRPEN 2022
Senior klub - každé úterý ve SCJS
Knihovna otevřena
Sjezd rodáků na Ohrazenici
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na září
Výstava tvořivého kreslení (O. Jasmínka)
do 1. 9.
27. 8. So Vycházka TJ Sokol (Kařez - Cerhovice)
31. 8. St Závěrečný letní miniturnaj v šachu
2. 8.
6. 8.
13. 8.
17. 8.
25. 8.

Út
So
So
St
Čt

14.00
9.00–12.00

SCJS + KK
KC - knihovna
Ohrazenice
O. Jasmínka

8.27
16.00

TJ Sokol
Pionýr

Připravuje se na ZÁŘÍ 2022
Čt Zahájení nového šk. roku v ZUŠ
So Den seniorů v Jincích
St Klub učitelů důchodců
1. schůzka šachového kroužku
8. 9. Čt Klub vojenských důchodců
10. 9. So Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
- přihlášky u p. Ivy Jelínkové (318 692 205)
- další informace v JZ září
12. 9. Po Úřední den Policie ČR v Jincích
17. 9. So Výprava na Klouček
Turnaj ve volejbale smíšených družstev
24.–25. 9. 700 let města Hořovice - mj. koncerty skupin
So–Ne
Harlej, Alkehol, Kabát rev. Plzeň, další bohatý
program. Více info v JZ září
1. 9.

3. 9.
7. 9.
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14.00–17.00
14.00
16.00
15.30

ZUŠ JJR
SCJS + KK
SCJS + KK
Pionýr
SCJS + KK
pořádají
zahrádkáři

16.00–18.00 Policie
13.00
SCJS + KK
TJ Sokol
Spolupořádá
hospoda
Za Vodou Čenkov

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.

Červenec
Libuše Tomášová
Vlasta Čermáková
Milena Paterová
Ludmila Hakenová

Srpen
80 let
91 let
75 let
91 let

Rudolf Štochl
Jaroslav Škoda
Zdeňka Abrhámová
Milena Bašková

75 let
85 let
70 let
75 let

V srpnu 2022 slaví narozeniny člen ZO Českého
zahrádkářského svazu Jince pan Jaroslav Škoda.

Přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, elánu
a pěstitelských úspěchů.
Iva Jelínková, předsedkyně ČZS

V této rubrice uveřejňujeme jména jubilantů, kteří v příslušném měsíci
slaví své 70., 75., 80. a 85. narozeniny. Od věku 85 let jsou jména jubilantů zveřejňována každý rok.
Občané, kteří letos oslaví 70. narozeniny, jsou požádáni o souhlas s uvedením jména a věku v Jineckém zpravodaji, jak nám to ukládá zákon
na ochranu osobních údajů.
Jména narozených miminek zveřejňujeme pouze tehdy, oznámí-li nám
tuto skutečnost rodiče.
Jména zesnulých zveřejňujeme v případě, pokud je informace veřejně
známá (např. z vyvěšeného parte).
Vzpomínky k uveřejnění přijímáme v redakci Jineckého zpravodaje (Společenské centrum Josefa Slavíka).
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VZPOMÍNKY
Dne 12. července 2022 uplyne 10 let,
co nás navždy opustila paní Zdeňka Fryčová
z Jinec.
Nikdy nezapomeneme. Manžel a děti s rodinami.
Dne 21. července uplyne 10 let,
co nás navždy opustil náš otec,
pan František Pechlát z Jinec.
S úctou vzpomínají dcery Šárka a Renáta s rodinami
a příbuzní z jižních Čech.
Odešla jsi, jak si to zřejmě osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál…
Dne 26. července uplyne 10 let,
co nás opustila naše maminka, babička a sestra,
paní Danuš Roušalová z Jinec.
S úctou a láskou vzpomíná dcera Petra s rodinou,
syn Michal a sestra Jana s rodinou.
Dne 27. července 2022 tomu bude 17 let,
co navždy odešel pan Karel Šebek z Jinec.
Kdo jste ho měli rádi a vážili si ho, věnujte mu
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.
Čas plyne, bolest v srdci zůstává…
Ve dnech 3. a 12. srpna vzpomínáme
na naše rodiče Stanislava
a Irenu Romovy z Jinec.
Letos tomu bude 26 a 11 let,
co nás navždy opustili.
Nikdy nezapomene rodina.
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut…
Dne 24. srpna 2022 uplyne 14 smutných let od úmrtí
pana Josefa Záluského z Ohrazenice.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
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Městys Jince
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Zpráva o činnosti rady městyse Jince
v období od 17. 3. 2022 do 8. 6. 2022
V termínu od 17. 3. do 8. 6. 2022 se uskutečnilo šest jednání rady.
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, vyhodnocení zastupitelstva – rada se věnovala zajištění plnění
záležitostí březnového zastupitelstva a přípravě jednání dnešního zastupitelstva, návrh programu ve znění, jak byl zaslán zastupitelům a zveřejněn
na úřední desce, schválila rada 20. 5. 2022.

Program rozvoje městyse, výstavba
Rekonstrukce úpravny vody, rozšíření vodovodu a kanalizace:
• rada byla pravidelně informována o postupu stavebních prací, zápisy
z kontrolních dnů byly členům rady zasílány e-mailem, členové rady se
dle svých možností účastnili kontrolních dnů;
• rada pověřila paní Tichou jednáním s paní Koldovou ze Státního fondu
životního prostředí ohledně projednání dalšího postupu vůči poskytovateli dotace v případě, že stavba nedodrží termín dokončení akce a dojde
ke snížení počtu přípojek oproti plánu;
• rada následně souhlasila s podáním žádosti na SFŽP o prodloužení termínu pro realizaci stavby do 31. 7. 2022 a pověřila paní Tichou zajištěním podání žádosti a pana Hrdinu k dodání technických podkladů;
• rada souhlasila se změnou termínu 3. fáze již vydaného povolení částečné uzavírky a zvláštního užívání silnice č. II/118 v Rejkovicích - nový
termín částečné uzavírky byl posunut na 9. až 12. 5. 2022;
• rada schválila zajištění terénních prací pro stavbu plotu na úpravně
vody za nabídkovou cenu 1 200 Kč/hodinu;
• rada schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 6458007022
se Správou železnic, státní organizací – předmětem smlouvy je pronájem
pozemku p. č. 1152/12 v k. ú. Jince;
• rada schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se společností
Zepris, s. r. o.;
• rada schválila uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 4432/1/2020
se společností D-PLUS projektová a inženýrská, a. s.
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Jince - dokončení vodovodní a kanalizační sítě:
• rada schválila uzavření smlouvy příkazní č. 4705/2/2022 o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci a dokončení stavby
na akci a uzavření smlouvy příkazní č. 4705/1/2022 o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby.
Generel vodovodu a kanalizace:
• rada schválila zadání výběrového řízení na dodavatele na akci „Generel
zásobování vodou a odkanalizování městyse Jince“ a složení hodnotící
komise: členové rady městyse Jince a ředitelka PO Vodohospodářské
služby městyse Jince.
Rekonstrukce huti Barbora:
• rada byla pravidelně informována o postupu stavebních prací, zápisy
z kontrolních dnů byly členům rady zasílány e-mailem;
• rada byla informována o průběhu návštěvy delegace z Norska, o uspořádaných workshopech, které v dubnu v rámci projektu proběhly a o průběhu veřejnosprávní kontroly z Ministerstva financí ze dne 25. 5. 2022;
• rada schválila uzavření dohody o provedení práce s paní Kristýnou Zeiskovou na činnost účetní v rámci projektu od 10. 5. 2022.
Rekonstrukce č.p. 32:
• rada vzala na vědomí stanovisko znalkyně Ing. Martiny Hřebenářové
ohledně stavu dřevěných konstrukcí krovu z hlediska působení dřevokazných škůdců - po dohodě s TDS (= technický dozor stavebníka) proběhne další kontrola stavu dřeva, dle výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu.
Chodníky v ulici Eškova a Plešivecká:
• rada schválila uzavření smlouvy č. 1653/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2022 na financování akce „Jince - chodníky v ulici Eškova a Plešivecká“ – ISPROFOND 5217510417;
• rada schválila uzavření smlouvy č. 222100044 s firmou Accon managers
& partners, s. r. o., předmětem smlouvy je administrace projektu.
Z dalších záležitostí programu rozvoje:
• rada byla informována o dodání a instalaci herních prvků na dětská
hřiště;
• rada vzala na vědomí, že městys nezískal dotaci na protipovodňová opatření;
• rada se zabývala možností zažádat o dotaci na výstavbu fotovoltaických
elektráren z Národního fondu obnovy a o dotaci od Ministerstva pro
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místní rozvoj z programu „Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích
kapacit“;
• rada schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Invessales, spol.
s r. o. na opravu podlahy o výměře 73,66 m2 v budově ZŠ Jince (třída
družiny č. 1/106).
Rozpočet a fakturace
• rada byla pravidelně informována o plnění rozpočtu, o vývoji daňových
příjmů a stavech na bankovních účtech městyse;
• rada souhlasila se zakoupením 2 ks fotbalových střídaček (jedna střídačka pro 10 osob) vč. dopravy za cenu 145 tis. Kč a zakoupením materiálu
na střechu altánu u budovy č. p. 432;
• rada vzala na vědomí návrh závěrečného účtu městyse Jince za rok 2021.

Personální záležitosti
• rada schválila uzavření dohody o provedení práce v rozsahu do 300 hod/
rok na údržbu veřejné zeleně v obci od 5. 5. 2022;
• rada souhlasila s uzavřením dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-20/
2022 s Úřadem práce ČR a zaměstnáním jednoho občana na pozici uklízeč veřejných prostranství - od 11. 5. 2022 do 30. 11. 2022;
• rada schválila přijetí brigádníků na letní měsíce v maximálním počtu
8 brigádníků v daném termínu;
• rada souhlasila s uzavřením dohody o provedení práce v rozsahu
do 300hod/rok na běžnou údržbu sportoviš na Sokolské zahradě
od 2. 5. 2022;
• rada souhlasila s ukončením dohody o provedení práce s paní J. Smolovou (na její žádost) na správu dětského hřiště na Zborovské k datu
10. 5. 2022 a s uzavřením dohody o provedení práce s paní I. Štochlovou
od 1. 6. 2022.

Bytové záležitosti
• rada schválila uzavření příkazní smlouvy č. nSIPO 01–226/2022 s Českou poštou, s. p.;
• rada souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4 v č. p. 28 do
31. 12. 2022, s výměnou stávající podlahové krytiny a výměnou pracovní
desky na kuchyňské lince na náklady nájemce bez nároku na náhradu
při případném předání bytu městysu, a umístěním příčky do druhé místnosti po projednání se stavebním úřadem;
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• rada souhlasila s provedením výměny plynového kotle v bytě č. 2 v domě
č. p. 199;
• rada souhlasila s účtováním nákladů za dodávky el. energie pro nájemníky na adrese Slavíkova č. p. 28, Jince dle výpočtu na základě spotřebovaného množství el. energie a průměrné ceny dodavatele za 1 MWh;
• rada vzala na vědomí poskytnutí bytu č. 4 v č. p. 292 třem občanům
Ukrajiny a souhlasila se zachováním nájemního vztahu dle platně uzavřené nájemní smlouvy do 31. 3. 2023, k tomuto datu bude nájemní
vztah ze strany městyse ukončen.

Kulturní záležitosti
• rada vzala na vědomí informaci o přípravách Jineckých slavností, které
proběhnou 25. června;
• rada byla informována o termínu konání Slavnostního koncertu učitelů
a bývalých absolventů k 70. výročí založení ZUŠ J. J. Ryby (1. 5. 2022),
Jarního koncertu Rožmitálské Venkovanky (24. 4. 2022), pietního aktu
k 77. výročí od konce druhé světové války (6. 5. 2022) a dalších akcí.

Organizační záležitosti
Technické služby městyse a odpadové hospodářství:
Jednání rady se dle potřeby účastnil vedoucí technických služeb Ing. Hlaváček.
• rada schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb svozu
směsného komunálního odpadu s příspěvkovou organizací Technické
služby města Příbrami ze dne 22. 12. 2017;
• rada schválila uzavření smlouvy na výběr dodavatele na svoz směsného
komunálního odpadu na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027 s firmou
ARCH consulting, s. r. o.;
• rada vzala na vědomí informaci o doručené předžalobní výzvě k vyklizení pozemku p. č. 144 v k. ú. Běřín od pana Nováka, který uvedl, že kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny neprávem na jeho pozemku;
• rada schválila zakoupení třídiče zeminy WAGRCZ EVO 3 na nabídkovou
cenu 232 320,- Kč.
Věcná břemena:
• rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. služebnosti
IV-12-6027384/1 Jince (B 1566) kNN pro p. č. 706/39 s ČEZ Distribuce,
a. s. (BD – Ekonomické bydlení, s. r. o.);
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• rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IV-12-6027785/1 Jince, NN pro p. č. 1073/1 a p. č. 1098/1 s ČEZ Distribuce, a. s. (ul. Pod Plešivcem);
• rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-60119751/1 Jince, Jana Žižky, kNN pro p. č. 1367/25 s ČEZ
Distribuce, a. s. (přípojka pro garáž v lokalitě F4).
Vyjádření ke stavbám:
• rada vzala na vědomí záměr stavby „OHRAZENICE – Evženov – novostavby dvou rodinných domů na pozemcích parc. č. 729 a st. 29 v k. ú.
Ohrazenice u Jinec“, jehož součástí je i vybudování nové komunikace,
která by zpřístupnila obě stavby v k. ú. Ohrazenice a výhledově (v další
etapě) i dva rodinné domy v k. ú. Křešín. K předloženému záměru neměla námitek za předpokladu, že realizace komunikace bude zcela financována investorem;
• rada souhlasila s umožněním napojení pozemku p. č. 1312/1 v k. ú. Jince na veřejný vodovod a kanalizaci ve vlastnictví městyse Jince s tím,
že budou dodrženy technické podmínky připojení na vodovodní a kanalizační sí a ke stavbě bude nutné si vyžádat stanovisko provozovatele
i vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu městyse Jince;
• rada souhlasila se stavbou s názvem „SEK – Optická sí Jince“ v k. ú.
Jince dle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí investora
Nej.cz, s. r. o.;
• rada vzala na vědomí žádost Ing. arch. Jana Havlíčka o vyjádření
č. 2022368508 k existencí sítí v okolí budovy zámku z důvodu plánovaných stavebních úprav objektu a přilehlých pozemků;
• rada vzala na vědomí žádost společnosti Kryll elektro, s. r. o. o zaslání
zákresu všech inženýrských sítí v lokalitě F4;
• rada vzala na vědomí žádost o vyjádření k technické infrastruktuře
z důvodu existence sítí na akci „Skladová hala“;
• rada souhlasila se stavbou „Novostavba rodinného domu na par. č. 808/1
v k. ú. Jince“ dle předložené projektové dokumentace;
• rada souhlasila s akcí „Umístění trafostanice k. ú. Jince, parc. číslo 735/7“
investora IGF Jince, s. r. o. dle předložené projektové dokumentace;
• rada souhlasila se změnou stavby před dokončením „Domov seniorů
Jince - bytový dům s malobyty“ dle předloženého projektu, zpracovaného společností MR&S architekti, s. r. o.
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Hospodaření s majetkem městyse:
• rada schválila zveřejnění záměru pronájmu areálu koupaliště vč. veřejné
nabídky na uzavření smlouvy o nájmu a provozování areálu koupaliště
v Jincích a následně schválila uzavření smlouvy o nájmu a provozování
areálu koupaliště v Jincích s panem Janem Krnáčem;
• rada jakožto majitel pozemku p. č. 888/2 v k. ú. Jince souhlasila s podáním žádosti o pokácení smrku nacházejícím se na uvedeném pozemku
u hranice pozemku p. č. 832/7 v k. ú. Jince;
• rada schválila uzavření smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při
jeho provozování se společností Zásilkovna, s. r. o.;
• rada souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č.
627/1 v k. ú. Jince o výměře 4,44 m2 (3,7 m x 1,2 m) u domu č. p. 271,
272 z důvodu umístění tepelného čerpadla.
Rada dále:
• vzala na vědomí návrh odpovědi na dopis spol. STAVEKO ze dne 7. 3.
2022;
• schválila poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 3 000,- Kč
spolku Storgé, z. s.;
• souhlasila s rozdělením zůstatku na účtu vedeném u ČS, a. s.
č. 521723319/0800 obcím, které přispívaly na dopravní obslužnost a následně se zrušením účtu;
• rada vzala na vědomí oznámení o připravovaném prodeji nemovitého majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to pozemků p. č. 1501, p. č. 1523, p. č. 1524, vše v k. ú. Jince a následně se
seznámila s aukčními vyhláškami k uvedeným pozemkům;
• se zabývala odkupem části pozemku p. č. 1684 v k. ú. Jince - majitelka
pozemku trvá na prodeji části pozemku za cenu 500,- Kč/m2, odhadní
cena pozemku byla znalcem stanovena na 70,- Kč/m2. Majitelé garáží sousedících s pozemkem budou osloveni, zda jsou ochotni se na odkupu finančně podílet;
• rada souhlasila s přípravou odkupu pozemku p. č. 1348/1 v k. ú. Jince
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (zaplocený pozemek u MŠ).

Žádosti
• rada projednala dvě žádosti obyvatel sídliště Zborovská o vydání parkovací karty -jedné žádosti bylo vyhověno a jedna žádost byla zamítnuta;
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• rada schválila žádost o prodloužení termínu pro předložení kolaudace garážových stání na pozemcích p. č. 1367/3 a p. č. 1367/34 do 10. 7. 2022;
• rada schválila poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 3 000,- Kč
organizaci Nalžovický zámek, p. s. s.

Informace
• rada vzala na vědomí informaci pana starosty o průběhu shromáždění
partnerů Národního geoparku Barrandien, organizační složky Ekologického centra Orlov dne 25. 3. 2022;
• rada vzala na vědomí oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 902/3, 902/4, 499/25, 499/26
v k. ú. Jince;
• rada vzala na vědomí informaci pana starosty o průběhu zápisů do MŠ
a ZŠ Jince;
• rada byla informována o předání a převzetí funkce velitele 13. dělostřeleckého pluku;
• rada vzala na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství k navrhovanému obsahu změny č. 1 územního plánu Jince;
• rada vzala na vědomí poděkování plk. Ing. Tomáše Horvátha, Ph.D.,
ředitele územního odboru Příbram za spolupráci při zajištění chodu Krajského asistenčního centra pro pomoc Ukrajině v Příbrami a informaci
o ukončení provozu centra k 22. 5. 2022;
• rada vzala na vědomí návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského
regionu za rok 2021 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva
ze dne 8. 6. 2022
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: Vladimír Valta, František Gajanec.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu:
Ivu Jelínkovou, Emilii Hurychovou.
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
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č. 1 zápisu s doplněním bodu „Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022–2026“.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci ředitelky MAS Brdy, z. ú. Ing. Lenky Fialové o činnosti MAS a vyhodnocení
SCLLD za období 2014-2020.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
Rady městyse Jince za období od 17. 3. 2022 do 8. 6. 2022 dle přílohy č. 2
zápisu.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince:
a) bere na vědomí informaci starosty městyse o stavu akcí zařazených do
programu rozvoje městyse Jince;
b) souhlasí se zařazením akce „ÚV Velcí – výtlak odpadních vod“ do Programu rozvoje městyse Jince.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 31. 5. 2022 dle přílohy č. 3 zápisu.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření
č. 3 k rozpočtu městyse 2022 vč. úpravy rozpisu rozpočtu - dle přílohy č. 4
zápisu.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje účetní závěrku
městyse Jince sestavenou k 31. 12. 2021 (dle § 6 vyhl. č. 220/2013 Sb.).
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2021 včetně zprávy KÚ Středočeského kraje, odboru interního auditu a kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021 - bez výhrad.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince po projednání:
a) bere na vědomí stanoviska odboru ŽP KÚ SčK k obsahu zadání změny
č. 1 ÚP podle § 55a stavebního zákona;
b) schvaluje úplný obsah zadání ve vazbě na § 55a a § 46 odst. 3 stavebního zákona a ukládá pořizovateli předat zadání vybranému zpracovateli
architektu v co nejkratší době;
c) ukládá úřadu městyse předložit výslednou a projednanou změnu č. 1
ÚP Zastupitelstvu městyse Jince k vydání.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince revokuje své usnesení č. 23
ze dne 16. 12. 2020 a nahrazuje jej zněním:
Zastupitelstvo městyse Jince:
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a) souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1152/12 v k. ú. Jince
(ostatní ploch, ostatní komunikace) o výměře 74 m2;
b)v souvislosti s bezúplatným převodem p. č. 1152/12 v k. ú. Jince souhlasí s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic
č. j. 893/22 ze dne 12. 4. 2022 a jako budoucí nabyvatel prohlašuje, že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto
majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování
a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu;
c)souhlasí s bezúplatným převodem objektu č. p. 34, který je součástí pozemku p. č. st. 38 a úplatným převodem pozemků st. p. č. 38 v k. ú. Rejkovice (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 80 m2, p. č. 270/2 v k. ú. Rejkovice (ostatní plocha, dráha) o výměře 240 m2 a p. č. 270/3 v k. ú. Rejkovice (ostatní plocha, dráha) o výměře 26 m2;
d)v souvislosti s bezúplatným převodem objektu č. p. 34, který je součástí
pozemku p. č. st. 38 a úplatným převodem pozemků st. p. č. 38 v k. ú.
Rejkovice (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 80 m2, p. č. 270/2 v k. ú.
Rejkovice (ostatní plocha, dráha) o výměře 240 m2 a p. č. 270/3 v k. ú.
Rejkovice (ostatní plocha, dráha) o výměře 26 m2, souhlasí s technickými
podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic č. j. 836/22
ze dne 5. 4. 2022 a jako budoucí nabyvatel prohlašuje, že přebírá spolu
s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem
spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od
prodávajícího požadovat jejich náhradu.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince stanoví v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. na volební období 2022–2026
počet členů zastupitelstva městyse ve výši 15 členů.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
pana místostarosty o aktuálním stavu nezaměstnanosti v jineckém regionu.

Cena Přístav pro Josefa Hálu
Česká rada dětí a mládeže ocenila ve čtvrtek 26. května devět osobností,
které významnou měrou podporují práci s mládeží. Mezi vyznamenanými
byl i starosta městyse Jince RSDr. Josef Hála.
Na toto prestižní ocenění - Cenu Přístav - ho navrhly Pionýrská skupina
Jince, Tělocvičná jednota Sokol Jince a Jinečáček, z. s.
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K předání došlo na zahradní slavnosti ve stylu 1. republiky v prostorách
vily Impact Hub na pražských Vinohradech. Cenu pan starosta Josef Hála
převzal z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka
a předsedy ČRDM Aleše Sedláčka.
V Praze doprovázela Josefa Hálu delegace zastupující navrhovatele, která
respektovala pořadatelem zvolený historický styl slavnosti. Tomu odpovídal průběžně probíhající hodnotný kulturní program, jehož součástí byl
i Originální pražský synkopický orchestr.
Pa n e s t a r o s t o , g r a t u l u j e m e .

Oceněný Josef Hála
a jeho navrhovatelé.
Text a foto Miroslav
Maršálek

Krátce z obce
Nový web hutě Barbora:

www.hutbarbora.cz

V době uzávěrky JZ probíhaly práce mj. na venkovních
a vnitřních omítkách hutě
i na stavbě provozní budovy.
Více informací v příštím vydání zpravodaje.
Foto ze 7. 6. 2022 Miroslav
Maršálek
Fotoalbum z rekonstrukce na novém webu
www.hutbarbora.cz a
https://www.jince.cz/fotogalerie-2/rekonstrukce-huti-barbora/.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat
o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva
za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové
ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo
senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky.
Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj.
Žádosti o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti se přijímají
v elektronické podobě od 6. 6. 2022. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na
adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5
najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat
všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Žádost je
jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje
Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví
nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá a která
je vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož
průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro
všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.

I n f o r m a c e lze získat na tel. čísle 257 280 991 nebo svůj dotaz
napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
Krajský úřad Středočeského kraje
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Technické služby městyse Jince

červenec - srpen 2022

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 – s uhrazeným místním poplatkem
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou městyse Jince č. 1/2021.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.

O T E V Í R A C Í H O D I N Y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.

sobota

8.00 – 15.00 hod.

Uložení odpadů je zdarma.

Ve středu 6. července je sběrný dvůr s kompostárnou
z důvodu státního svátku UZAVŘEN.

Termíny svozů SKO v r. 2022 – svozový den ČTVRTEK
27.
28.
29.
30.

Červenec

31.
32.
33.
34.

Srpen

35.
36.
37.
38.
39.

Září

40.
41.
42.
43.

Říjen

7.
14.
21.
28.

7.
7.
7.
7.

1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

4.
11.
18.
24.

8.
8.
8.
8.

1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

1.
8.
15.
22.
29.

9.
9.
9.
9.
9.

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

7
7
7
7
7

10.
10.
10.
10.

1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

6.
13.
20.
27.
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KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
1 x 14

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

Odpadová abeceda XV.
Recyklace dává smysl
i ve stavebnictví!
Jak naložit s odpadem a kdy využít recykláty?
Třídění odpadu do barevných kontejnerů, jejich recyklace i další využívání
recyklovaných výrobků – to vše se v ČR už celkem zabydlelo. Do produktů
z odpadu se už běžně oblékáme, používáme je jako praktické pomocníky
v domácnosti nebo je máme jen k dekoraci. Postupně už ale recyklované
výrobky pronikají i do dosud zapomenutých sfér.
Nerozšiřovat skládky a šetřit přírodní suroviny – to jsou hlavní důvody
recyklace. A tímto směrem se ubírá rok od roku více a více průmyslových
oborů. Jedním z nich je třeba automobilový průmysl, který používá stále
častěji právě recyklované plasty. A své místo má odpad převtělený do nových výrobků i ve stavebnictví.

Klasika nebo recyklát?
Recyklovaný odpad nás může třeba hřát v novém nebo zrekonstruovaném
domově. Základem každé pořádné stavby je dobrá tepelná izolace. Do základové desky můžete namísto drceného kamene použít třeba tzv. pěnové
sklo, které se vyrábí z vytříděných skleněných střepů. Výborně tepelně
izoluje, navíc je zcela nenasákavé. Dutiny v podlahách, stěnách nebo půdních prostorách, kudy uniká obvykle nejvíce drahocenného tepla, dokáže
účinně utěsnit například foukaná papírová izolace. Ta se vyrábí metodou
suchého rozvláknění z vytříděného papíru.
Své uplatnění mají i recyklované PET lahve, respektive syntetické vlákno
z nich. Výsledné geotextilie se používají jako separační, ochranná, případně filtrační vrstva s poměrně vysokou odolností proti mechanickému
poškození. Tím ale možnosti dalšího využití vytříděných „PETek“ zdaleka
nekončí! Díky současným technologiím se dokážou převtělit třeba
i do střešních tašek. Vyrábí se ze směsi PET vloček a křemičitého písku.
Od těch klasických jsou z dálky takto vyrobené střešní tašky prakticky
k nerozeznání.
Relativní novinkou je využití recyklovaných nápojových kartonů. S jejich
pomocí můžete postavit obvodové stěny svého nového domu. Bývají totiž
základem tzv. sendvičových stavebních panelů. Vytříděné nápojové kartony se nejprve rozemelou, tato dr se pak při teplotě okolo 200 °C lisuje

17

a následně se spojuje s tvrzeným pěnovým polystyrenem nebo polyuretanem. Samostatně je možné použití těchto desek jako u sádrokartonu
– v některých parametrech ho dokonce předčí. Už několik let se nápojový
karton takto zpracovává na Slovensku.
S pomocí výrobků zrozených z vytříděných odpadů lze i zkrášlit okolí
domu. Zahradu můžete oplotit například plotovkami z „umělého dřeva“.
Tento materiál se vyrábí ze směsných plastů a fólií. Fólie a plasty se nejdříve regranulují a následně taví při vysoké teplotě, kdy se hmota vtlačuje
do forem. Jeho nespornou předností je vysoká odolnost proti vodě a dlouhodobá bezúdržbovost. Kromě plotovek se používá toto „umělé dřevo“ i na
výrobu zatravňovacích dlaždic nebo podhrabových desek, či jako prvky
protihlukových stěn.

Jak naložit s odpadem z rekonstrukce?
Ve stavebnictví lze dnes už velké množství odpadu využít, ale také tady
velké množství odpadů vzniká. A to jak v novostavbách, tak i při rekonstrukci stávajících nemovitostí. Nevěříte? Tady jsou důkazy! Vzpomeňte si
jen na to, kolik obalů jste nashromáždili, když vám přivezli na stavbu
materiál – metry fólie, kterou byly obalené střešní tašky, stejně tak tvárnice, papírové pytle od cementu nebo lepidel a krabice od dlaždic a obkladaček už jste raději ani nepočítali! Samostatnou kapitolou je pak rekonstrukce staršího bytu nebo domu. Pokud již máte podobnou zkušenost za sebou,
pak si jistě dobře vzpomenete na tu hromadu odpadu, která bývá pozůstatkem po bouracích a stavebních pracích. Jenže, jak s ní správně naložit?
Možností je víc, popelnice u domu mezi ně ale rozhodně nepatří.
Jestliže jste se rozhodli ponechat přestavbu svého bydlení na odbornících,
kteří vám vše dodají tzv. na klíč, pak si nejspíš s hromadou nevzhledného
odpadu nemusíte lámat hlavu. Stavební firma by se totiž měla kromě stavebních prací postarat i o odstranění vzniklého odpadu. Zjistíte to třeba
letmým pohledem na kalkulaci. A pokud je tedy tato položka v ceně zahrnuta, o likvidaci odpadu vám musí firma vystavit potvrzení.
V případě, že jste se pustili do přestavby svépomocí, zbyde na vás, mimo
jiné, i starost o odklizení stavebního odpadu. Na větší objem stavební suti
se vyplatí objednat si přistavení kontejneru. Službu zajišují běžné odpadové firmy nebo firmy, které se na odklízení stavebního odpadu specializují. Ale pozor! Nemáte-li možnost uložit tento kontejner na svém dvoře
a chcete ho nechat na chodníku, pak byste si měli na obecním nebo městském úřadu domluvit zábor, abyste předešli zbytečným problémům. Pokud
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máte pocit, že zvládnete likvidaci odpadu průběžně, pak jej můžete odvézt
do sběrného dvora. Před cestou ale doporučujeme ověřit si, co vše, v jakém množství a za jakých podmínek vám tam přijmou a s čím vás vrátí
zpět. Důležitá je také skutečnost, zda máte trvalé bydliště v jiné lokalitě.
Obecně totiž platí, že každý občan daného města může do sběrného dvora
dovézt určité množství odpadu zdarma. Ve větším množství už je to za
poplatek dle vyhlášky.
A jaká je další cesta stavebního odpadu? Ten už nemusí nutně končit jen
na skládce nebo ve spalovně odpadu, ale díky třídění a recyklaci lze některé složky ještě dále využít – například betonové kusy se drtí a tento materiál se pak využije do tělesa silnic nebo cest místo kamene. Ze suti se vyberou a dále zpracovávají kovové armatury a další části. A rozhodně nepodceňujte ani možnost opakovaného použití starých materiálů. Po očištění tak lze použít například staré cihly, kvalitu neztrácí při šetrné demontáži ani pálené střešní tašky, trámy z krovů, které se dají využít na mnoho
způsobů.
Při budování domova vzniká kromě stavebního odpadu také drobný recyklovatelný odpad. Jsou to třeba ochranné fólie z nábytku, sešlapané
krabice od obkladů, prázdné PET lahve, lahve od vína a spousta dalších
odpadů. Pro ně jsou samozřejmě určeny barevné kontejnery, kterých je
v ČR víc než 473 tisíc a najdete je už doslova na každém kroku – průměrná docházková vzdálenost k nim je kratší než 100 metrů. Do nich můžete
odpad pohodlně vytřídit.
Další zajímavé informace o třídění a recyklaci odpadů lze nalézt na
www.jaktridit.cz.

Aktuální otázky v odpadovém hospodářství městyse
a) V průběhu měsíce června došlo k přemístění sběrného místa tříděných
komunálních odpadů v části městyse Běřín. Sběrné místo bylo přesunuto před budovu bývalého obecního úřadu Běřín č. p. 22 a z důvodu nedostatku prostoru zde byl zrušen sběr čirého skla. Čiré sklo lze nadále
vhazovat do zvonu na sklo směsné. Sběrné místo odpadů muselo být
přesunuto z důvodu nesouhlasu majitele pozemku s jeho dosavadním
umístěním.
Současně byla také přesunuta informační tabule do prostoru bývalého
obecního úřadu, zastavení naučné stezky bylo přeloženo na druhou stranu komunikace a bez náhrady musela být zrušena lavička.
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b) V poslední době významně
narůstá počet případů, kdy
někteří občané vyhazují svůj
tříděný komunální odpad
(papír, plast) ke zvonům na
sběrná místa pro tříděné komunální odpady. V případě,
že tříděný odpad není umístěn do určeného zvonu, ale
je pouze volně pohozen
u zvonu, jedná se o zakládání černé skládky, a to i v případě, že jsou zvony dočasně
plné nebo velikost odpadu
neumožňuje jeho
vhození do zvonu.
V těchto případech
je nutné využít bezplatné služby našeho
sběrného
dvora
v jeho provozní
době. Umístění odpadu mimo zvon lze
v souladu v platným
zákonem o odpadech
a obecně závaznou
vyhláškou městyse
Jince o stanovení
obecního systému
odpadového hospoSběrné místo na Běříně před bývalým obecním
dářství pokutovat.
úřadem č. p. 22.
Ing. Aleš Hlaváček
vedoucí Technických služeb městyse Jince
tel. 773 830 703, e-mail: vedoucits@jince.cz
Technické služby a Vodohospodářské služby
městyse Jince
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VLS ČR
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Vojenské lesy v Brdech patřily dětem
Dne 19. 5. 2022 se konala další z akcí „Do lesa s lesníkem“, kterou pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky,
s. p., s divizí Hořovice, Smurfit Kappa Žebrák, s. r. o. a městysem Jince
za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.
Dozvědět se něco více o tom,
co všechno musí lesník v lese
dělat a proč, přijelo 100 žáků
ze základní školy Jince a 2. ZŠ
Hořovice. Teplé a slunečné dopoledne zahájilo slavnostní
troubení VLS, s. p.
Celá akce byla navržena tak,
aby se děti seznámily s ukázkami lesnických činností přímo
v lese a aby si většinu prací
s pomocí lesníků samy vyzkoušely.
Žáci si tak například sami zasadili mladý stromek, změřili
průměr kmene stromu, poznávali různé druhy zvěře a učili
se formou hry o principech výchovy lesa (odstraňování zdravotně či jinak nevhodných
stromů z lesa). Velkou atrakcí
bylo řízení koně pomocí opratí
se zapřaženou kládou.
Na stanovišti kreativní dílny si žáci vyrobili a ozdobili strakapouda a sovu
z papírové lepenky, které jako dárek dostali od společnosti Smurfit Kappa
Žebrák, s. r. o. Domů si každé dítě odneslo chutný koláček, který pro ně
obstarala tajemnice ÚM Jince. Radost dětem udělal i dárek od VLS, s. p. každý na závěr dostal dřevěnou tužku a stylovou klíčenku na krk.
Zdroj: https://www.drevoprozivot.cz/novinky/do-lesa-s-lesnikem/vojenskelesy-v-brdech-patrily-detem
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Jinecké KOUPALIŠTĚ je připravené na léto
V červnu byl zahájen provoz přírodního koupaliště v Jincích.
• Otevřeno: denně od 9.00 do 19.00
• Vstupné: celodenní 60 Kč dospělí, 30 Kč děti
od 17 hod 40 Kč dospělí, 20 Kč děti
• Občerstvení: v areálu
V průběhu sezóny bude zahájen i provoz kempu (stany i karavany).
Pro aktuální informace sledujte Facebook
https://www.facebook.com/BioTopJince.

Čtenáři píší
Děkuji Úřadu městyse Jince a paní Lucii Havrlíkové za gratulaci
a dárkový balíček k mým narozeninám. Moc mne to potěšilo.
Petr Eder

Poděkování jineckým chovatelům
Děkujeme Spolku chovatelů Jince za vzpomínku na našeho tatínka v úvodu „Katalogu výstavy drobného zvířectva“, jež se konala
jako 18. ročník Memoriálu Josefa Zárybnického“.
Náš tatínek a manžel Josef Zárybnický prací pro spolek jineckých
chovatelů opravdu žil, obzvláště tradičními výstavami, na kterých se každoročně podílela celá naše rodina.
Přejeme jineckým chovatelům, aby se jim v jejich činnosti i nadále dařilo a příští rok se budeme těšit na výstavě opět na viděnou.
Rodina Zárybnických
z Běřína
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SLAVÍKOVY JINCE 2022
Poslední květnovou sobotu se poprvé v kostele sv.
Mikuláše v Jincích konal výroční koncert k uctění
památky našeho nejslavnějšího rodáka, houslisty
Josefa Slavíka.
Po dvouleté pandemické přestávce jsme se tak vrátili k tradici „Slavíkových Jinec“.
Všechny přítomné nejprve přivítal administrátor jinecké farnosti
Mgr. Mariusz Walczak, úvodní slovo pak přednesla paní Irenka Ungrová.
Jako předchozí léta mezi nás opět zavítal nám dobře známý houslista,
violista a pedagog Michal Foltýn. Spolu s ním přijela i jeho kolegyně
Daniela Oerterová, rovněž vynikající houslistka a pedagožka.
Společně nám představili krásnou barokní hudbu, ale i zajímavou hudbu novodobější. Zazněl
výběr z díla barokních mistrů
Telemanna a Leclaira, i hudba
20. století skladatelů E. Ysa?e
a J. Halvorsena.
Oba interpreti nám jednotlivé
skladby předvedli obdivuhodným,
zajímavým způsobem. Dvoje sólové housle se střídaly s houslemi
a violou jako rovnocennými partnery.
Michal s Danielou uchvátili po- Houslisté Daniela Oerterová a Michal
Foltýn.
Foto Ung.
sluchače svou bravurní, čistou
hrou, i ty nejtěžší pasáže zvládli výborně technicky i dynamicky. Byli perfektně připraveni, dokonale „sehraní“. Byl to skutečný zážitek! Nebylo
proto divu, že je posluchači, kteří přišli v hojném počtu, právem ocenili
dlouhotrvajícím potleskem. Navíc zapůsobilo i jejich nenucené, skromné
vystupování.
Závěrem pak, opět za bouřlivého potlesku, obdrželi oba interpreti jako
výraz úcty a obdivu krásnou živou růži.
Michale a Danielo, díky moc, a budeme se těšit někdy příště…
Vych.
Fotoalba z koncertu:
https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Slavikovy_Jince_2022/
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Slavikovy_Jince_2022/
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Milá návštěva
V květnu jsme společně s Marií a Miroslavem Maršálkovými jménem
městyse Jince navštívili v Kralovicích paní Ludmilu Zenkovou – autorku dvoudílné knihy o Josefu Slavíkovi „Koncert srdce svého. Cílem naší
návštěvy bylo hlavně poděkování autorce za mnohaletou práci a úsilí, jež
bylo korunováno vydáním těchto publikací městysem Jince v letech 2013
a 2021.
Po vřelém přivítání
jsme zhodnotili naši
více jak desetiletou
spolupráci, a také
jsme
obdivovali
krásné obrazy, které
maluje pan Jiří
Zenk.
Do zmiňovaných
knih přispěl mnoha
svými kresbami.
Děkujeme manželům Zenkovým za
příjemně strávené
chvíle a „tematické“ dárky, které
nám věnovali.

Manželé Zenkovi a Maršálkovi.

I když je naše spolupráce u konce, doufáme, že to nebylo
naše poslední setkání.
Za jineckou
„delegaci“
Ung.
Tématem mnoha obrazů pana J. Zenka je Josef
Slavík a jeho rodiště.
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LIDICE
V neděli 12. června jsme se s Marií a Miroslavem Maršálkovými připojili
k zájezdu pořádanému OV KSČM Příbram do obce Lidice, kde jsme
se zúčastnili pietního aktu k 80. výročí vyhlazení obce a vyvraždění zdejších obyvatel. Celkem jich přišlo o život 340 (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).
Velká pieta začala mší svatou vedenou kardinálem Dominikem Dukou
v ruinách někdejšího kostela
sv. Martina. Poté následovalo pokládání desítek věnců a kytic
k hromadnému hrobu lidických
mužů a u památníku dětských
obětí. Akt byl bez projevů, účastnili
se ho představitelé vlády a parlamentu, mnoho zahraničních delegací, zástupci měst, obcí, spolků atd.
Veliký zájem byl ze strany veřej- Socha „Žena s dítětem“ na místě,
nosti. Zde na pláni, kde v roce 1942 kde stávala škola.
stávala vesnice a její obyvatelé žili běžným životem, si všichni naplno,
s úctou a pokorou uvědomili důsledky válečných konfliktů. Bezstarostně
skotačící a smějící se děti byly nejen ostrým kontrastem tohoto smutného
místa, ale i nadějí, že se podobné hrůzy už nikdy nebudou opakovat. Ung.

Sousoší dětských obětí je dílem ak. sochařky Marie Uchytilové a J. V. Hampla.
„Vracím ve jménu míru 82 dětí národa na jejich rodnou pláň jako varující
symbol miliónů zavražděných dětí v nesmyslných válkách lidstva. Po sochách posílám poselství srozumění národům Nad společným hrobem dětí
se usmiřuje s domem dům…“
(zdroj: www.lidice-memorial.cz)
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Na slovíčko
s Danielem Zadinou…
Sympatický mladý muž Daniel Zadina
je jinecký rodák. Známe se od jeho dětství, kdy jako žák místní ZŠ chodíval
do jinecké knihovny na výtvarné dílny
a aktivně se zapojoval do kulturních akcí
- například čarodějnice v jeho podání
jsou pro nás nezapomenutelné. Už v té
době uměl naplno projevit svůj herecký
a komediální talent, a tak není divu,
že se po základní škole pokoušel o studium herectví. Bohužel, tento záměr Danovi nevyšel, ale naplnění našel
jinde – stal se velice známým a oblíbeným učitelem v mateřské školce.

Dane, jak jsi přišel na nápad věnovat se dětem?
Když mě z důvodu nedostatku pohybového talentu nevzali na konzervatoř, přemýšlel jsem, co je herectví nejvíce podobné. A tak jsem se rozhodl
pro Střední pedagogickou školu v Berouně. Vždy učitelství je vlastně každodenní herectví. Učitel by měl umět hrát. Navíc jsem byl úspěšný v talentových zkouškách.
Začal jsi tedy studovat pedagogiku, ale to herectví tě asi přitahovalo stále…
Asi do třetího ročníku jsem byl přesvědčený, že to, co studuji, dělat nebudu. Představa, že nastoupím ve dvaceti do školky k malým dětem a zůstanu tam třeba čtyřicet let, mě děsila. Plánoval jsem tedy, že po škole zkusím jít na DAMU.
Jak to dopadlo?
Přihlášku jsem nakonec nepodal.
Kdy ses rozhodl, že se přece jen staneš učitelem?
Musel jsem absolvovat praxi v jedné mateřské škole a přístup paní učitelky i ředitelky mi přišel strašný. Žádný program, příprava, namísto toho
čistá improvizace. Neviděl jsem tam žádnou lásku k dětem. Zdálo se mi, že
si to přišly spíš odpracovat. V tu chvíli jsem si uvědomil, že bych to dokázal dělat lépe. Po škole jsem nastoupil do soukromé mateřské školy. Tam
jsem ale také nebyl spokojen, a proto jsem odešel a nastoupil do státní
mateřské školy v Praze, ve které jsem dodnes.
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Takže po zkušenostech můžeš říci, že výchova dětí je Tvým
posláním?
Asi ano. Nakonec jsem zjistil, že tahle práce mi nabízí všechno, co jsem
kdy chtěl dělat. Mohu s dětmi nacvičovat divadlo, vyřádím se při skládání
básniček a písniček. Tvořím si i vlastní pomůcky. Všechno můžu hned
realizovat. Je to na jednu stranu hrozný risk a na druhou stranu velká
zábava. Kdo jiný vám dá navíc upřímnou bezprostřední reakci, než děti?
To ony mě motivují být lepší a lepší, protože opravdu není nic horšího než
nudící se dítě. Nejdůležitější ale je, že mě to baví. Mám pocit, že mi
to opravdu jde, že mě to naplňuje.

Vzpomínám, jak jsi při své studijní praxi v družině jinecké
školy s žáky nacvičil krásná představení, např. Šípková
Růženka a O Dvanácti měsíčkách (r. 2015), Červená Karkulka
a Sněhová královna (r. 2016), a to od A do Z, což je neskutečná
dřina. Bylo vidět, že děti to ohromně bavilo a nadšeni byli
rodiče i ostatní návštěvníci. V divadle ses asi našel, že?
Ano, musím přiznat, že nacvičování divadla s dětmi mě velmi baví. Je to
pro mě určitý druh seberealizace. Každé další představení je o něco lepší.
Celé to začalo během praxe ve školní družině, kdy jsem za dva týdny
nacvičil s prvňáky právě hudební pohádku O Šípkové Růžence. Tehdy
za mnou přišel ředitel základní školy Jiří Havlát, který mi nabídl, abych
vedl dramatický kroužek. Díky němu mohla vzniknout další představení.
Velké poděkování patří tedy především jemu.

Dvě divadelní představení
v Jincích: Perníková chaloupka a Šípková Růženka.
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Jak se dívají rodiče dětí na to, že jejich potomky ve školce učí
chlap?
Nemají s tím problém, spíše jsou nadšeni. Dokonce se někteří hlásí do naší
školky jen proto, abych je učil já. Chlap učitel navíc může ve spoustě rodinách nahradit chybějící mužský vzor. Chlap je přínosný i proto, že děti
zažijí jiný způsob výuky, jiný pohled na věc. Mám pocit, že jsem v určitých
ohledech přísnější. Mám na ně větší požadavky a méně se o ně strachuji
než jiné paní učitelky. Větší disciplína je důležitá třeba u předškoláků, které mám na starost, protože je to příprava do školy. Hodně dbám na jejich
samostatnost, dávám jim malé úkoly na víkend. Když něco potřebují, učím
je, aby to zkusili vyřešit nejprve mezi sebou.
Myslíš si, že se k tobě děti chovají jinak?
Možná jsou se mnou více uvolněnější než s kolegyněmi. Jsem pro každou
legraci a děti to vědí. Mají i vetší respekt. Také je pravdou, že některé citlivější děti vyhledávají raději náruč paní učitelky. Já nejsem úplně utěšovatel, nehladím dítě dvacet minut po vláskách. Místo toho mu řeknu, že to
bude dobré, pohladím ho, usměju se a za minutu už dítě nepláče.
Máš představu, kolik mužů se tomuto povolání věnuje?
Mužů učitelů v mateřských školách není u nás a ve světě ani 1 %.
Ve svých 23 letech jsi už velice oblíbeným a schopným pedagogem. Dokonce Tě ocenil sám slovenský ministr školství.
Těch úspěchů je podstatně více. Můžeš nám prozradit, na co
jsi hrdý?
Nic z toho by se nestalo, kdyby mě před dvěma lety nenapadlo založit instagramový profil Chlap ze školky. Mým cílem bylo inspirovat ostatní pro
práci s dětmi a také zbořit předsudky o mužích učitelích. Původně byl profil určen jen pro pár učitelů, kteří hledali inspiraci. V současné době mě
ale sleduje více jak 25 tisíc uživatelů včetně známých osobností (herečka
Eva Holubová, herec Jan Cina, bývalý ministr školství Robert Plaga
a ministr školství na Slovensku Branislav Gröhling), z naprosté většiny
ale právě učitelé a rodiče. Moje práce je tak veřejně známá. Dokázal jsem
si vybudovat ve svém oboru respekt, začal spolupracovat s různými značkami, poskytovat rozhovory, jezdím po školách diskutovat se studenty,
učím ve své třídě budoucí učitele, jak kvalitně pracovat s dětmi. Můj profil
je doporučován na řadě pedagogických fakult jako inspirativní. Praha mě
dokonce ocenila jako jednoho z nejlepších učitelů. Začal jsem vytvářet
vzdělávací materiály do školek, které mají takový úspěch, že se překládají
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do slovenštiny. A také píšu knihy pro děti, které by mohly vyjít příští rok.
V současné době je pro mě však nejvíce aktuální otevření vlastní soukromé školky.

Co bys v předškolním vzdělávání změnil?
Bylo by toho více. Počet dětí na jednoho učitele, nízké finanční ohodnocení… Nejvíce mě ale mrzí, jak veřejnost na mateřské školy pohlíží. Představa, že v práci jen sedíme, pijeme kafe a dohlížíme, jak si děti hrají,
je mylná. A si to každý jde vyzkoušet. Být sám na 28 tříletých dětí není
nic snadného. Rodiče by si měli ale hlavně uvědomit, že i mateřská škola
je vzdělávací instituce a ne hlídárna.

Daniel Zadina jako učitel.

Dane, za čtenáře Jineckého
zpravodaje gratulujeme ke všemu, cos dokázal, a přejeme, aby
se Ti splnily všechny sny a život
se ubíral přesně podle Tvých
představ. Držíme Ti palce a děkuji za rozhovor.
Ptala se Ung.
foto archiv SCJS a D. Zadiny
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Informaci o plánovaných odstávkách
elektřiny najdete vždy na úvodní
stránce www.jince.cz.

Aplikace V OBRAZE je určená pro jednoduché, rychlé
a efektivní informování občanů pomocí mobilního
telefonu.
www.aplikacevobraze.cz

Informace o kotlíkových dotacích a kvalitě ovzduší
v Jincích: www.jince.cz v sekci Městys / KOTLE
a kvalita ovzduší.

KULTURA V HOŘOVICÍCH A V PŘÍBRAMI
Aktuální přehled kulturních a společenských akcí, koncertů,
programu divadla a kina najdete mj. na webech:
HOŘOVICE | https://mkc-horovice.cz
PŘÍBRAM | https://www.divadlopribram.eu

JINECKÝ ZPRAVODAJ
- periodický tisk územního samosprávního celku - pro oblast Jinecko.
Vydává: Městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince, IČ 00242381.
Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Periodicita: 11x ročně v nákladu 600 ks.
Sídlo redakce, příjem inzerce: Společenské centrum Josefa Slavíka,
Havlíčkova 19, 262 23 Jince - Irena Ungrová, tel. 773 830 708
e-mail: ksjince@seznam.cz.
Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.
Elektronická verze Jineckého zpravodaje, pravidla JZ,
cena inzerce a předplatného: www.jince.cz / Jinecký zpravodaj.
Uzávěrka příspěvků: nejpozději 17. dne předcházejícího měsíce
- tentokrát až 17. srpna.
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Společenské centrum JS a kulturní komise

červenec - srpen

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

na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která
se bude konat ve středu 17. září.
➢ 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 8. září.
➢ Senior klub se schází každé úterý od 14 hodin ve Společenském

centru Josefa Slavíka.

Kulturní komise Rady městyse Jince připravuje
3. září 2022 - Den seniorů
Místo konání: venkovní posezení hotelu Kratochvíl v Jincích od 14.00
do 17.00 hodin.
K poslechu zahraje hudební skupina Míly Kadlece.

17. září 2022 - Výprava na Klouček
Po roce se vydáme na vrch Klouček.
Sraz účastníků ve 13.00 hodin u hotelu Ermi v Jincích na Královkách.
Dobrou náladu a pevné boty s sebou. Těšíme se na hojnou účast.

Městys Jince,
technické
a vodohospodářské služby,
Společenské centrum
a KC - knihovna
přejí všem čtenářům krásné
a bezstarostné prožití
prázdnin a dovolených.
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Komunitní centrum - knihovna Jince

červenec - srpen 2022

Nezapomeňte, knihovnu, internet pro veřejnost, kopírovací a laminovací službu, zhotovení kroužkové vazby můžete využít i v sobotu
9. července a 6. srpna 2022 od 9.00 do 12.00 hodin.
Z důvodu čerpání dovolené, revizí a aktualizace knihovního
fondu bude knihovna o prázdninách otevřena pouze
ve dnech:
červenec 2022
srpen 2022
4. 7.
9.00 – 17.00
1. 8.
9.00 – 17.00
polední pauza
9. 7.
9.00 – 12.00
2. 8.
9.00 – 17.00
vždy od
11. 7.
9.00 – 17.00
3. 8.
9.00 – 17.00
12.00 do 12.30 h.
18. 7.
9.00 – 17.00
6. 8.
9.00 – 12.00
19. 7.
9.00 – 17.00
8. 8.
9.00 – 17.00
20. 7.
9.00 – 17.00
9. 8.
9.00 – 17.00
10. 8. 9.00 – 17.00
22. 8. 9.00 – 17.00
23. 8. 9.00 – 17.00
29. 8. 9.00 – 17.00
30. 8. 9.00 – 17.00
31. 8. 9.00 – 17.00

Úprava provozní doby knihovny od 1. září 2022
Den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
1. sobota
v měsíci

dopoledne
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
Zavřeno
9.00 – 12.00

odpoledne
12.30 – 15.00
12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
zavřeno
12.30 – 15.00

poznámka
15.00 – 17.00 dílničky

9.00 – 12.00

K o n t a k t : Ing. Zuzana Belanská – knihovnice, tel. 773 830 709,
e-mail knihovna@jince.cz., www.jince.knihovna.cz.
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Knižní novinky
I v červnu nám naši spoluobčané darovali mnoho titulů,
další jsme i nakoupili.
Úplný seznam knih naleznete na webových stránkách knihovny
www.jince-knihovna.cz v online katalogu.

Společenské hry na celé prázdniny
I letos si můžete v naší knihovně vybrat společenské hry, které vám zpříjemní letní lenošení.
Seznam her najdete na našem webu www.jince-knihovna.cz.
Výpůjční doba je na celé prázdniny.
Upravená pravidla půjčování - pouze po dobu prázdnin:
• jedna hra na 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.

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Výtvarná dílna dne 16. 5. 2022
– téma Malování na porcelán
Jelikož jsme v malbě na
porcelán začátečníky, bylo
pro nás nejjednodušší sáhnout po fixách určených na
porcelán, se kterými se maluje stejně jako těmi klasickými. Malovat lze na bílý
nebo barevný podklad.
Naše malé výtvarnice zvolily tu nejkrásnější variantu
– bílý porcelán. Výsledek
určitě stojí za to.
Foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vytvarna_dilna_dne_
16._5._2022_-_tema_Malovani_na_porcelan/
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Vyhodnocení 125. výtvarné a literární soutěže na
téma USMĚVAVÉ SLUNÍČKO
Celkem odevzdaných 43 prací, včetně 5 prací společných.
ZŠ Hluboš
1.
2.
3.
4.
5.

třída
třída
třída
třída
třída

MŠ Jince

Anna Marie Schubertová
Adélka Berkyová
Kája Bartošová
Dominik Schubert
Tonda Marek
Kubík Maršálek

ZŠ Jince
1.
2.
3.
6.

třída
třída
třída
třída

Milánek Strnad
Vojtěch Došek
Jindřich Kratochvíl
Daniel Maršálek

Cena poroty
3. třída - ZŠ Hluboš Zdeňka Langová
4. třída - ZŠ Hluboš Tereza Plecitá
ZŠ Jince
Maruška Kuldánková
a Gabča Kadeřábková
– společná práce
žákyň 2. třídy
Zvláštní cena
5. třída - ZŠ Hluboš Maty Cintula
ZŠ Jince
Eliška Jungrová, Izabela Merhoutová,
Markéta Burianová, Šárka Bašíková,
Adéla Němcová, Nelka Květoňová,
Klárka Hipčová, Linda Přibylová
– společná práce žákyň 1. až 3. třídy
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_vytvarne_
souteze_knihovny_na_tema_Usmevave_slunicko/
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Výtvarná dílna dne 23. 5. 2022
– téma Tvoříme z přírodnin
Nejdříve jsme si společně povídali, co to
vůbec přírodniny jsou, jak je lze rozdělit.
Tak například i takový strom, v našem
případě třešeň, je živá přírodnina. Určitě
každý má rád sladké červené a žluté třešinky. Z předem připravených, tedy nabarvených a navrtaných peciček zhotovily
Anetka s Maruškou krásné veselé náramky.
Foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vytvarna_dilna_dne_23._5._2022__tema_Tvorime_z_prirodnin/

Výtvarná dílna dne 30. 5. 2022 – téma Mozaika z papíru
Opět se malé tvořilky naučily něco nového. Nyní vědí, že mozaika nemusí
být pouze skleněná a plastová, kterou můžeme zdobit sklo, plast, dřevo
či keramiku za pomoci speciálního lepidla a spárovací hmoty. Nám postačila samolepící tapeta - a motýl či domeček vypadali překrásně.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vytvarna_dilna_
dne_30._5._2022_-_tema_Mozaika_z_papiru/

Projektový den v knihovně s předškoláky MŠ Újezd
na téma Trilobití bádání dne 2. 6. 2022
Opětovně jineckou knihovnu
navštívili předškoláci MŠ
Újezd u Cerhovic. Společné
s učitelkami Petrou Borovkovou, Ninou Šmatovou a dětmi
jsme si povídali o planetě, kde
žijeme, jak se svět v průběhu
času měnil a vyvíjel. Postupně
jsme se dostali k tomu, co je do
knihovny tentokráte přivedlo,
tedy „Trilobití bádání“. Asi
nejvíce děti zaujala ukázka
skutečných fosílií, ale myslím
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si, že i vlastnoručně vymalovaný trilobit, mořská hvězdnice, pavouk, štír,
ještěr, želva, ryba či ulita amonita jsou super. Všichni předškoláci byli moc
šikovní a některými znalostmi překvapili nejen knihovnici, ale i samotné
paní učitelky.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_
s_MS_Ujezd_2._6._2022_Trilobiti_badani/

Výtvarná dílna dne 6. 6. 2022 – téma Chobotničky
V moři nežijí jen ryby, mořští koníci, ale určitě by se v něm líbilo i našim
veselým chobotničkám.
Foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vytvarna_dilna_dne_
6._6._2022_-_tema_Chobotnicky/

Pasování prvňáčků ZŠ Hluboš na čtenáře dne 8. 6. 2022
Tato tradiční akce, organizovaná knihovnicí
již 9. rokem, má za cíl
motivovat ke čtení a
navštěvování knihovny nejen děti, ale také
jejich rodiče či prarodiče. Každoroční pasování na čtenáře bývá prvňáčkům hlubošské
školy spojováno s předáním skutečných prvních vysvědčení. Dle paní učitelky děti zvládly všechna písmenka a pomalu
začínají číst i jednodušší texty. Letos však přijala ZŠ Hluboš pozvání
na akci pořádanou rybáři místní organizace Jince Ve vodě (ne)žijí jenom
vodníci. Knihovna tak mohla využít této akce k ozvláštnění pasování prvňáčků. Pasování se ujal přítomný opravdový vodník, který provázel školáčky i celým dopoledním programem. Jako malý dárek za své snažení při
potýkání se s abecedou dostali všichni prvňáčci od knihovnice krásnou
knížku. Atmosféra byla jako vždy super. Poté jsme se přesunuli do prostor
KC, kde se dětem moc líbilo a dle jejich sdělení se již nyní těší na další
návštěvu.
Více foto:
https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare_prvnacky_ZS_
Hlubos_netradicne_na_akce_Ve_vode_ne_ziji_jen_vodnici_8._6._2022/
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Návštěva knihovny třídy Motýlků MŠ Jince dne 10. 6.
2022 na téma Poznej své město a jeho zajímavosti
Jineckou knihovnu navštívili předškoláci MŠ Jince
ze třídy Motýlků,
abychom si společně s učitelkami
Lubomírou Endrštovou, Kateřinou
Holou a dětmi pověděli o tom, kde
žijeme, co je v našem městečku zajímavé a co bychom chtěli ukázat svým kamarádům. Postupně jsme se dostali až ke zkamenělinám, které můžeme ještě i dnes nalézt ve Vinici či na Vystrkově –
trilobitům. Stejně jako děti z MŠ Újezd nejvíce zaujala ukázka skutečných
fosílií, ale myslím si, že i vlastnoručně vymalovaný trilobit a další živočichové sklidili velký úspěch. Motýlci byli moc šikovní. Co se týče městyse
Jince a jeho okolí, poznali vše na připravené prezentaci, některými znalostmi překvapili nejen knihovnici, ale i samotnou paní učitelku.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Navsteva_zacku_MS_Jince,_tridy_Motylku_v_knihovne_dne_10._6._2022/

Návštěva knihovny
3. B třídy ZŠ Jince
dne 13. 6. na téma
Ferda Mravenec
a jeho přátelé
Za pomoci připravené prezentace, ale i výstavky
knih pana Ondřeje Sekory,
jsme si společně vyprávěli
o hmyzím světě v pohádce
a realitě. Dnes již třeáci
společně s paní učitelkou
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Helenkou Pásztorovou vědí, kolika let se dožívá mravenčí královna nebo
obyčejný mravenec, jakou váhu unese jeden mravenec a spoustu dalších
zajímavostí. Ukázka z Knížky Ferdy Mravence - jak se učil házet lasem posloužila k procvičení mozkových závitů všech přítomných dětí. Nakonec
se ukázalo, že děvčata byla přece jenom o trošičku lepší, přesto malou
odměnu dostal každý. Doufám, že návštěva knihovny byla příjemným zpestřením červnového dne šikovných třeáků.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Navsteva_knihovny_zaky_
3._B_ZS_Jince_dne_13._6._2022/

Návštěva knihovny třídy Žabiček MŠ Jince dne 13. 6.
2022 na téma Ferda Mravenec a jeho přátelé
Knihovnu navštívili žáčci
MŠ Jince ze třídy Žabiček
s paní učitelkou Lenkou
Baškovou. Společně jsme
si povídali o Ondřeji Sekorovi, který byl nejen autor
dětských knížek, ale i ilustrátor, grafik, kreslíř,
karikaturista a entomolog. Miloval přírodu a byl
zakladatelem prvních českých ragbyových klubů,
sportovní trenér a rozhodčí. Zasoutěžili jsme si o
sedm teček berušky Marušky, naučili se o ní krátkou básničku a procvičili
pamě budoucích předškoláků. Jestli se jim v knihovně líbilo, to se zeptejte dětí.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Navsteva_knihovny_detmi_
MS_Jince_tridy_Zabicek_dne_13._6._2022/

Výtvarná dílna dne 13. 6. 2022 – téma Ferda Mravenec
A do třetice, jak se říká: všeho dobrého i zlého, připravila knihovnice pro
všechny tvořilky šablonky k výrobě 3D Ferdy Mravence. Jak se jim to
povedlo, posu te sami.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vytvarna_dilna_
dne_13._6._2022_-_tema_Ferda_Mravenec/
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Vyhodnocení 126. výtvarné a literární soutěže
na téma MOTÝLÍ KŘÍDLA
Celkem odevzdaných 43 prací, včetně 5 prací společných.
ZŠ Hluboš
1.
2.
3.
4.
5.

třída
třída
třída
třída
třída

Radka Langová
Sofie Volková
Kája Bartošová
Tereza Plecitá
Adéla Veselá

MŠ Jince

Kubík Maršálek

ZŠ Jince
1. třída
5. třída
6. třída

Luboš Kakáček
Marie Vejrová
Tereza Endrštová

Zvláštní cena
ZŠ Jince

společná práce
žákyň 5. třídy
Anny Rusinkovičové,
Anny Zárybnické,
Zdeny Dlouhé,
Marie Vejrové,
Ludmily Ortmanové,
Kamily Choutkové
a Laury Bažantové

Cena poroty
ZŠ Jince

společná práce
žáků 2. a 3. třídy
Elišky Jungrové,
Izabely Merhoutové,
Nelly Květoňové
a Jindřicha Kratochvíla

Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_vytvarne_
souteze_knihovny_na_tema_Motyli_kridla/
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Připravujeme na září:
Nová soutěž pro děti na měsíc ZÁŘÍ
Téma:

MŮJ DOMÁCÍ MILÁČEK

Odevzdání:

do 16. září 2022

Vyhodnocení:

23. září 2022 od 15.00 hodin
v komunitním centru - knihovně

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

Zářijové pondělní výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hodin
5. 9.

Ptačí svět

12. 9.

Siluety zvířat

19. 9.

Mozaika z luštěnin

26. 9.

Podzimní
do oken

výzdoba

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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Pionýrská skupina Jince

červenec - srpen 2022

Pionýrský oddíl TRILOBIT
Další pionýrský rok je za námi. Věřím, že všichni členové našeho oddílu si ho užili. Dvacet čtyři pionýrů pilně navštěvovalo po celý rok oddílové schůzky, při kterých jsme si hráli staré i nové hry,
sportovali, vyráběli, učili se poznávat ptáky, živočichy a rostliny, zdokonalovali se v tábornických dovednostech, ale i pomáhali v našich Jincích.
Pravidelně jsme uklízeli
hřiště na Sokolské zahradě, starali se o květináče
před zámkem, zapojili
jsme se do sčítání ptáků i
do sbírky Ligy proti rakovině. Podnikli jsme několik výletů a výprav, navštívili jsme Plzeň, Prahu
i České Budějovice. Prohlédli jsme si Tiské stěny
i propátrali tvrz Žumberk, zúčastnili jsme se
setkání Středočeských pionýrských oddílů v Čimelicích, prostě bylo toho
moc. Vyvrcholením našeho pionýrského roku bude náš první společný pobytový tábor v malebném prostředí České Kanady.
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Během pionýrského roku pořádal pravidelně náš oddíl také otevřené tvořivé dílničky, při kterých během roku vznikly krásné výrobky z rukou našich nejmenších Tvořílků, starších Šikulek či šikovných Švadlenek. V dílničkách bychom rádi pokračovali i na podzim, proto hledáme kreativní
dobrovolníky, kteří by svoje dovednosti chtěli předat dál dětem.

Všem dětem, které během roku prošly naší klubovnou, ale i všem
ostatním, přejeme kouzelné prázdniny, spoustu dobrodružství,
zážitků a v září AHOJ.
Více o naší činnosti na Facebooku – Pionýrský oddíl Trilobit

Letní tábor oddílu TRILOBIT
Máme několik volných míst na náš letní pobytový tábor. Jeho prioritou
je zaměření na mladší školní věk, menší kolektiv cca 30 dětí, a tím zajistíme i individuální přístup k dětem.
Pokud tedy chcete, aby vaše dítě strávilo 14 dní uprostřed krásné přírody,
s partou kamarádů, naučilo se nové dovednosti a zažilo nevšední dobrodružství, táboráky, koupání a nejrůznější hry, ozvěte se.
V případě zájmu získáte bližší informace a závazné přihlášky
u Markéty Fraitové, tel. 777 793 701, e-mail: marketa@pionyr.cz.
Markéta Fraitová
vedoucí oddílu Trilobit
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Šachový kroužek PS Jince
V posledním turnaji sezóny
kralovali hráči z Čelákovic
Osmý turnaj základního kola krajského přeboru žáků O Příbramskou
královnu se uskutečnil v Domě dětí a mládeže v Příbrami v sobotu
21. května. Pořádal ho ŠK Příbram-Baník a funkce hlavního rozhodčího
se ujal David Vošický, vedoucí šachového kroužku z Jinec.
Mezi pěti nejlepšími byli čtyři reprezentanti ŠK Spartak Čelákovice včetně
vítěze Tomáše Sedmihradského. Mezi ně se vklínil jediný hráč regionu,
kterým byl Martin Štufka. Obsadil 2. místo. Následovali Tess Hujová,
Lukáš Čeřovský a Jan Mauric.

Jan Mauric, Antonín Mezera a Martin Štufka

Vojtěch Přibyl

Královna Tess Hujová

Vojtěch Karel Došek

Foto David Vošický
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Druhým nejlepším hráčem příbramského regionu se stal na
6. místě člen Pionýrské skupiny Jince a Tělovýchovné jednoty Jince Antonín Mezera. Tím si zajistil účast ve finále krajského přeboru žáků, které proběhne od 25. do 26. června ve Mšeně. Dalšími dvěma
hráči, kteří hájili barvy Jinec, byli Vojtěch Přibyl a Vojtěch Karel Došek.
Titul Příbramská královna 2022 získala Tess Hujová z Čelákovic.

Letní miniturnaje se opět uskuteční
v průběhu července a srpna
Budou určeny nejen pro děti, ale i pro dospělé hráče šachu. V době uzávěrky byly termíny v jednání. Poslední kola se uskuteční v závěru prázdnin.
Závěrečný turnaj proběhne ve středu 31. srpna od 16 hodin. Sledujte
proto e-poštu a Facebook Pionýrské skupiny Jince, kde budou nejaktuálnější informace, na které můžete rovněž reagovat, například kladením dotazů.

Prázdninové turnaje
Během července a srpna se koná několik tradičních letních táborů se zaměřením na šachy, kterých se v minulosti zúčastňovala řada mladých
jineckých hráčů. Jezdili například do nedaleké Růžené, populárních Palučin nebo do lákavé Lhotky u Mělníka.
Kromě toho bychom mohli tentokrát společně vyrazit na jednodenní akce,
z nichž nejvhodnější by byly rapid turnaj v rámci festivalu Zlatá Praha
9. července nebo turnaj pro mládež na Šachovém festivalu v Plzni
28. srpna. Záleží na tom, jestli se najde dostatek zájemců, takže se včas
přihlaste.

První schůzka šachového kroužku
v novém školním roce se uskuteční ve středu 7. září od 16 hodin
v klubovně Společenského centra Josefa Slavíka.
Uvítám i nové zájemce.

Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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Ze života školy

červenec - srpen 2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
Berušky, stejně jako ostatní třídy, využily každého hezkého dne a plánovaly výlety do okolí Jinec, ale i za jejich hranice. Udělaly si půldenní výlet do ohrazenického lesa, kde
navštívily paní učitelku Lubku, která děti
mile přivítala a ukázala jim slepičky,
o kterých jsme si povídaly. Na další výlet
jsme se vydaly vláčkem do Berouna. Navštívily jsme velkou
tělocvičnu, ve které se
děti vyřádily. Vyzkoušely si skluzavku z laviček, houpání na kruzích, míčové hry, přetahování
lanem a různé pohybové hry. Také jsme měli v plánu navštívit hořovické
dětské hřiště. Vzhledem k počasí, které nám zrovna moc nepřálo, jsme cíl
naší cesty narychlo změnili a jeli opět do Berouna, tentokrát do dětské
herničky.
Broučci si velmi
užili návštěvu hasičů
v MŠ, při které se aktivně zapojily i některé děti z naší třídy,
které chodí do kroužku malých hasičů.
Také jsme vyjeli na
zámek do Březnice,
kde nás čekala mj.
prohlídka vnitřních
prostor zámku. Odměnou byl pro děti velký zámecký park, kde se vyskotačily. Velký úspěch sklidil dopolední výlet podél řeky Litavky. Ovšem pozadu nezůstalo ani povídání na téma: doprava, cizokrajná zvířata, život
u vody a v mraveništi.
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Motýlci se na
konci školního
roku také často vydávali do
přírody a užívali si putování za Fabiánem, pánem
Brd. Prochodili
Vystrkov, Ohrazenici a vyrazili i na velký
výlet na Plešivec. Jejich nedílnou součástí tedy byl batoh a pohodlné tenisky. Závěrem putování byla
společná velkoplošná malba okolní přírody. Kulturu si Motýlci užili v místní knihovně, kde je čekal program a beseda na téma: Jinecko a trilobiti.
Včeličky byly na výletě v Příbrami,
kde navštívily dětské hřiště Nový
rybník. Tady si užily mnoho zábavy,
vyzkoušely prolézačky, pozorovaly
zvířátka. Největší úspěch měla cesta
vláčkem tam i zpět. Budoucí školáci
se vydali na prohlídku základní školy, kde je přivítala paní učitelka Renáta Hladová se svými prvňáčky. Pilní žáčci ukázali, jak se naučili číst,
psát a počítat. Včeličky si vyzkoušely, jak příjemně se sedí ve školních
lavicích a společně si všichni zazpívali několik písniček. V červnu se naši předškoláci vydali do zámku v Hořovicích na výstavu hraček a poté se šli vyřádit na dětské hřiště. Nejraději
se vozili na lanové dráze.
Žabičky si užily červen plný výletů a zajímavých tematických dnů. Velmi
se jim líbila cesta za pokladem na zámku v Hořovicích, hrad Karlštejn,
zámek Březnice, medvědárium v Berouně i zámek v Hluboši. Dopoledne
plné zábavy na ně čekalo v Příbrami u Nového rybníka. Jako správní
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předškoláci splnili
všechny
bobříky a vysloužili si čokoládové medaile
a diplomy. Paní
učitelky si pro
děti ve školce
připravily Den
zdravých zoubků. Další den
byl na téma
Včela a její význam, při kterém se seznámily se způsobem
života včely, jejich společenstvím, a především s důležitostí pro přírodu a lidstvo.
Se školkou se ti, kteří odchází v září do školy, rozloučili při nocování.
Žabičky moc děkují paní Belanské za krásný program, který si pro děti
připravila, dále paní Merunkové ze zámku v Hluboši za zajímavou prohlídku, panu Vejrovi za inspirativní dopoledne s jeho včelami a ochutnávkou
medu a paní Dujčákové za pozvání na výstavu do družiny.

Všem rodičům a dětem děkujeme za celoroční spolupráci
a přejeme slunečné, klidné a radostné prázdniny!
za celý kolektiv MŠ Sluníčko
Michaela Němcová a Nikola Rajnohová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
Zhodnocení školního roku 2021/2022

Pedagogický sbor ZŠ Jince a žáci letošní 9. třídy

Vážení přátelé školy,
školní rok 2021/2022 se blíží ke konci a znovu byl nad očekávání pestrý.
Hned na začátku školního roku jsme se museli organizačně vypořádat
nejen s pandemickými opatřeními, ale také uvést do provozu nové pracoviště školy (družiny, dílnu a školní zahradu) v budově č. p. 28. To nám
umožňuje mimo jiné nadále rozvíjet úzkou a přínosnou spolupráci se ZUŠ
J. J. Ryby.
V říjnu k nám zavítala ČŠI (Česká školní inspekce). Inspektoři provedli
v ZŠ a MŠ Jince komplexní inspekční činnost, zkoumali podmínky, průběh
a výsledky vzdělávání naší školy, které byly hodnoceny převážně kladně
a Základní škola a Mateřská škola Jince byla hodnocena jako nadprůměrná (podrobná inspekční zpráva je k nahlédnutí na webových stránkách
školy).
Ve srovnání s minulým školním rokem můžeme být spokojeni se skutečností, že 95 % výchovně-vzdělávacího procesu proběhlo prezenčním způso-
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bem, který je neoddiskutovatelně přínosnější. Distanční forma vzdělávání
u některých tříd vůbec neproběhla, distanční prostředí školy Microsoft
Office Teams bylo však plně připraveno. Škola poskytovala celý školní rok
v odpoledních hodinách v průměru 11 hodin doučování týdně, zejména pro
žáky ohrožené školním neúspěchem.
Škola započala další projekt Šablony III. pro realizaci aktivit, které jsou
zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality
vzdělávání v mateřských a základních školách. Dále se škola zapojila
do dalších 2 projektů řízených z MŠMT, a to na pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí v ZŠ i v MŠ. Škola má v období udržitelnosti 6 projektů.
Za zmínku stojí renovace školního poradenského pracoviště. O letních
prázdninách bude zřizovatel školy na naši žádost inovovat dvě třídy v přízemí školy.
Celé první pololetí a začátek druhého jsme se potýkali s pandemickými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví různého charakteru, která nenadále skončila. Bohužel, jeden problém vystřídal druhý, vznikl válečný konflikt na Ukrajině, který způsobil migrační vlnu. Naše škola přijala v průběhu 2. pololetí deset ukrajinských žáků, dále uspořádala humanitární
sbírku. Probíhá adaptace ukrajinských žáků na české prostředí a žákovské kolektivy jednotlivých tříd, a také intenzivní výuka českého jazyka
pod vedením oboujazyčně vybaveného pedagoga.
Žáci naší školy se zejména ve 2. pololetí zúčastnili velkého počtu akcí
a někteří byli velmi úspěšní. Byly to různé vědomostní i sportovní soutěže,
olympiády, exkurze, koncerty, besedy, divadelní představení, třídní i školní
projekty, lyžařský zájezd, branný den, výlety, veřejné akce ve spolupráci
s obcí a místními spolky a mnoho dalších činností, které jste mohli sledovat na našich webových stránkách školy (www.zsjince.cz). Žáci základní
školy se aktivně zúčastnili Českého dne proti rakovině a pomohli za nemalého přispění rodičů lidem, kteří to potřebují. Mnozí žáci v průběhu
školního roku prokázali nejen své znalosti a dovednosti, ale také příkladné morální vlastnosti, za což jim děkuji.
Činnost naší školní družiny a školního klubu byla opět naplněna různorodými aktivitami pro žáky tak, aby byl naplňován ŠVP obou zařízení zájmového vzdělávání. Proběhly například oblíbené tematické výstavy pod
vedením našich vychovatelek.
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Velmi pozitivní je zvyšující se počet žáků v základní škole. Ze statistických
výkazů vyplývá, že se za poslední 4 roky zvýšil počet žáků o 25, to je
o celou další třídu. Do budoucího 1. ročníku bylo zapsáno 33 žáků, kteří
jsou rozděleni do dvou tříd. Znepokojivý je velký počet odkladů povinné
školní docházky. Podle Českého statistického úřadu tvořili žáci s odkladem
v minulém školním roce téměř čtvrtinu nově přijatých do první třídy v celé
České republice.
Děkuji všem pedagogickým a provozním pracovníkům Základní školy
a Mateřské školy Jince za nadstandardní práci, pracovní nasazení a morálku, vytrvalost, organizační zajištění a příjemnou atmosféru na pracovišti. Zvláštní poděkování patří odcházejícím pedagogům za jejich přínosnou práci pro naše žáky a školu. Poděkování za jejich práci a podporu
patří všem členům školské rady a radním městyse Jince.
V současné složité době jsou na pedagogické pracovníky prostřednictvím
orgánů státní správy, médii i veřejností kladeny čím dál větší nároky, které se stávají opravdu neúnosnými.
To se pochopitelně odráží na vyčerpání a zdravotním stavu pedagogických
pracovníků, kdy se ve srovnání s předchozími roky enormně zvýšila pracovní neschopnost (pro představu ve srovnání s nepandemickým školním
rokem 2018/2019 se absence pedagogů zvýšila o 250 % ze zdravotních důvodů). Škoda, že výše uvedená témata orgány a média příliš neprobírají.
Děkuji rodičům za pomoc a společně vyvinuté úsilí, součinnost s pedagogy,
vedením školy a podporu Základní škole a Mateřské škole Jince ve výchově a vzdělávání jejich dětí, našich žáků. V případě potřeby řešení problému
nebo získání relevantních informací se neváhejte obrátit na učitele a vedení školy. Pokud to bude v našich silách, pomůžeme. Dnešní svět, školy
nevyjímaje, čelí spoustě dezinformací a informací vytržených z kontextu.
Předsudek je hlučný a pravda je tichá.
Přeji všem příjemné prožití letního času.
Mgr. Petr Brychta, Ph.D.
ředitel školy
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Ve vodě (ne)žijí jen vodníci
Jinečtí
rybáři
uspořádali 8. června pro žáky prvních a druhých
tříd naší školy
vzdělávací program Ve vodě
(ne)žijí jen vodníci. Žáci se hravou
formou seznámili
s živočichy, kteří
žijí ve vodě i v její
blízkosti. Na čtyřech stanovištích se postupně učili poznávat druhy ryb,
pojmenovat a určit vybavení rybáře, které potřebuje k chytání ryb, zkoušeli ulovit udičkou v kádi plastovou rybičku, učili se nahazovat, ale největší úspěch měla samozřejmě ukázka živých ryb a „opravdové“ chytání
ryb za asistence rybářů místní organizace v rybníku Kopáčov. A dařilo se.
Někteří žáci si určitě zapamatovali, čím slyší ryba, kde má kapr zuby, jak
si ryba hledá potravu, jaké má ploutve, proč ptáci polykají ulovenou rybu
od hlavy… Snad také našli zalíbení v rybaření a budou se tomuto koníčku
v budoucnu věnovat. Děkujeme hodnému vodníkovi i všem zúčastněným
rybářům za velmi pěkné a poučné dopoledne.
Foto Tibor Bartoš

Za 1. stupeň ZŠ Mgr. Na a Benešová
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Jinečáci se zúčastnili plavecko-běžeckého poháru
Naše škola se po dvou letech ve středu 11. května účastnila plaveckoběžeckého poháru. Letos jsme se ho na přizvání organizátorů zúčastnili
v Hořovicích, které hostily školy z berounského okresu. Na Příbramsku,
bohužel, školy neprojevily o soutěž zájem.
Porovnat síly se svými vrstevníky se do Hořovic vydalo 8 statečných
z 1. stupně (Jakub Provazník, Jáchym Havrlík, Aneta Chocholová, Nela
Drvoštěpová, Jan Diviš, Antonín Šnobl, Jindřich Kratochvíl, Pavel Diviš).
Nejlépe si vedli Jan Diviš a Aneta Chocholová ze 3. A, kteří se i mezi
berounskými sportovci umístili na 2. místě (Jan) a na 3. místě (Aneta).
Postup do krajského kola byl tedy náš.
25. května jsme se společně s postupujícími z 1. a 2. ZŠ Hořovice,
Gy Hořovice a ZŠ Komárov vydali do Čelákovic, kam se sjelo přes 160 závodníků z celého Středočeského kraje. Konkurence byla sakra veliká.
Z naší školy odjeli jen ti, kteří se dokázali více prosadit v Hořovicích, a to
Aneta Chocholová, bratři Jan a Pavel
Divišovi, Jakub Provazník a na volnou kartu Filip Macek. Závod byl poměrně náročný. Hlavně jsme se museli
vypořádat s deštivým počasím, které
na kluzkém povrchu způsobilo nejeden
pád. V bazéně si nejlépe vedl Filip Macek, který zvládl 50m tra v čase
32,20, a zajistil si tak první pozici na
Naši závodníci
startu. O 5 setin uteklo třetí místo
Anetě Chocholové, která startovala ze čtvrtého místa. Zbylým chlapcům
nezbývalo nic jiného, než se více prosadit v běžecké části. Startovalo se tzv.
Gundersenovou metodou, tedy s časovými rozestupy. Filipovi se mezi atlety nepodařilo uhájit prvenství a nakonec doběhl šestý. Aneta si i s pádem
uhájila smolnou bramborovou medaili. Ovšem blýskl se i Jan Diviš, který
zaběhl ve své kategorii druhý nejlepší čas a obsadil tak celkové deváté
místo. Jeho bratr by v běhu skončil šestý, celkově se však musel spokojit
s 16. příčkou. Jakub, jakožto nejmladší druháček, bohužel, na starší kluky nestačil, ale i tak se pral velmi statečně.
Všem našim malým závodníkům gratulujeme a děkujeme. Předvedli jste
skvělé výkony nejen ve vodě a na suchu, ale také jako fandové!
Ivana Chocholová
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Sportovní naděje
v naší škole
Jméno:
Třída:
Věk:
Sport:
Oddíl:

Jiří Ortman
7.
13 let
judo
TJ Sokol Hořovice

Když Lukáš Krpálek vybojoval
v Riu roku 2016 zlatou medaili, strhl
se obrovský zájem o judistický sport
a doža v celé zemi se začala plnit
„malými Krpálky“. Dveře do hořovické tělocvičny otevřel i tehdy šestiletý žák naší školy Jiří Ortman.
A jak se mu daří dnes? A jak se judo změnilo od mých dětských
a studentských let? Na to jsem se ho zeptala v předprázdninovém
rozhovoru.
Jirko, kdo tě přivedl na tatami a jak dlouho se judu věnuješ?
K judu mě přivedli moji rodiče, kteří se tomuto sportu nějakou dobu věnovali. Jednoho dne mě vzali do tělocvičny a už jsem u juda zůstal. Trvá
to už 7 let. Jsme taková judistická rodina, i má sestra se judu věnuje.
Jakého výkonnostního stupně si již dosáhl?
Mám oranžovo-zelený pásek. V žákovských kategoriích se u nás používají
i takzvané „půlpásky“. Dříve tomu tak nebylo. Judista začínal s bílým
páskem (6. kyu) a postupně se mohl dopracovat přes žlutý, oranžový, zelený a modrý až k 1. kyu, což je hnědý pásek. Černý pásek je již stupeň
mistrovský. Některé techniky v kyu jsou těžší, a proto při skládání postupových zkoušek děláme jen polovinu technik z kyu.
Za nás „půlpásky“ neexistovaly. Někdy trvalo 3 - 4 roky, než
judista složil zkoušky na zelený pás. Žáci neviděli posun, a tak
brzy končili. Proto mi zavedení mezistupňů přijde hodně motivační. Jaká je tvoje nejoblíbenější technika a můžeš nám ji
krátce popsat?
Moje nejoblíbenější technika je taiotoshi a vypadá tak, že si vychýlím soupeře a stehno mu blokuju svojí nohou při otočení vzad a soupeř padá
k zemi.
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Preferuješ zápas v postoji, tzv. v nage – waza, nebo spíše na
zemi (ne –waza)? Jakých svých předností pak v boji využíváš?
Preferuji zápas na zemi. Myslím, že jsem na zemi dost hbitý a dokážu se
rychle přemísovat. Používám hlavně techniky škrcení a páky.
Jaké soupeře nemáš na tatami rád?
Nemám rád, když je soupeř ztuhlý a křečovitý nebo když je na tom dobře
technicky.
Judo, často označované také jako „jemná cesta“, není jenom
sport, ale také duchovní směr. Snažíš se myšlenky juda vnášet
i do svého života? Pokud ano, jaké to jsou?
Součástí juda je i projevování úcty soupeři. Podat mu ruku, poklonit se,
i když zápas prohrajete. Díky judu jsem se naučil přijímat porážku. Judisté mají svůj etický kodex, který dodržují v tělocvičně. Trenéři nás učí chovat se dle něj i mimo tělocvičnu.
V jaké váhové kategorii zápasíš? A musíš si svou váhu udržovat?
Zápasím v kategorii do 42 kilo. Před závody jím méně. V den závodu nesnídám, abych náhodou při vážení neměl o nějaké deko navíc. To by mne
hned posunulo o váhu výš.
Jaký je tvůj největší úspěch?
Celkem mám 20 zlatých medailí. Na Mistrovství ČR v roce 2021 jsem byl
pátý, což mě velmi mrzelo.
Myslím, že je to skvělý výkon. Abys byl takto úspěšný, musíš
asi dost na sobě pracovat. Jak často trénuješ?
Trénuji dvakrát týdně judo, někdy máme tréninky i v Praze, to je pak
celkem 3krát týdně, k tomu každý den posiluji a dvakrát týdně běhám.
Věnuješ se i jiným sportům?
Třikrát týdně chodím na box, protože box podporuje fyzičku, obratnost
a dynamiku.
Kdo je tvým judistickým vzorem?
Samozřejmě, že dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek.
Jaké jsou tvé judistické sny?
Nebylo by špatné zažít to, co Lukáš. Tedy vyhrát olympiádu v judu a být
mistrem světa. ☺
Určitě ti nejen já, ale i spolužáci a čtenáři Jineckého zpravodaje budeme
na tvé judistické cestě držet palce. Nebylo by totiž vůbec špatné někdy říkat: Tak vážení, s tímhle klukem jsem dělala jeho první rozhovor.
Ivana Chocholová
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Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky: Pavel Hrubý, tel. 606 947 010; e-mail: cesruaisy@seznam.cz
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál p. Tř.
HLEDÁ NOVÉ KOLEGY pro pobočku v Jincích na pozice:
• učitel/učitelka

hry na klavír
• učitel/učitelka literárně-dramatického oboru
Výše úvazku v rozsahu 0,25–0,5, vstřícné a tvořivé prostředí, nově
vybavené učebny, dlouhá tradice uměleckého vyučování v Jincích
podporující pracovní kolektiv.
Životopisy zasílejte na e-mail: zusjjr@rozmitalptr.cz.
Bližší informace tamtéž nebo na telefonu 606 273 165.

Mladí hudebníci předvedli své umění
Již více než 15 let působí v regionu jinecká pobočka Základní umělecké
školy Jakuba Jana Ryby. Od roku 2021 využívá nových prostor v budově
bývalých Moserových lázní. Tento objekt odkoupil a rekonstruoval městys
Jince a uvedl do provozu v září loňského roku. V přízemí má ZUŠka k dispozici čtyři zvukově izolované učebny pro výuku hry na hudební nástroje.
Třídní koncerty pro veřejnost pořádá v prvním poschodí v prostorách komunitního centra a knihovny.
Před závěrem školního roku se již tradičně konají dva koncerty pro širokou veřejnost v Posádkovém domě armády v Jincích.
První se uskutečnil v úterý 31. května a do jeho programu bylo
zařazeno 25 vystoupení mladých sólových umělců. Zaznělo 28 skladeb pro
zobcovou flétnu, akordeon, klavír, housle, kytaru, baskřídlovku a sólový
zpěv.
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Druhý koncert
se konal ve
středu 1. června. V bohatém
programu
vyslechli příznivci
hudby skladby
v podání kytarových a houslových souborů, ale
i souboru trubačů. Také žáci literárně dramatického oboru předvedli to nejpodstatnější, co se během
posledního roku
naučili. Po přestávce zaznělo
za doprovodu kapely A. A. K. sedm
skladeb pro trubku, saxofon a zobcovou flétnu, ale
i sólový zpěv. Následoval sborový
zpěv a flétnový
soubor.
Na závěr přednesli žáci hudební dílny pod vedením Aleny Packové směs
lidových i umělých písní.
Fotoalba z obou koncertů:
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Koncert_zaku_ZUS_JJR_v_PDA_Jince__kveten_2022/
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Koncert_zaku_ZUS_JJR_v_PDA_Jince__cerven_2022/

Text a foto Miroslav Maršálek
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Koncert na zahradě
U příležitosti 70. výročí založení Základní umělecké školy J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř, ale také završením školního roku a koncertní činnosti žáků,
byla jejich vystoupení pod širým nebem 9. června na zahradě vedle komunitního centra v Jincích.
Setkání s hudbou zahájil vedoucí jinecké pobočky pan učitel Pavel Hrubý
a poté se představili žáci hudebního oboru. V druhé části „Koncertu
na zahradě“ jako host účinkoval Swingový orchestr FOR EVERGREENS
z Rožmitálu. Nakonec se i počasí umoudřilo a hudební odpoledne se velice
vydařilo.
Miroslav Maršálek

Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Koncert_na_zahrade_-_Jince_2022/
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Zápis nových žáků do jinecké pobočky
Ve středu 15. a ve
čtvrtek 16. června
proběhl v našich nových třídách (Slavíkova 28) zápis nových žáků do jinecké pobočky ZUŠ.
Podobně jako v minulých letech byl
velký zájem hlavně
o studium hudebního oboru (20 uchazečů). Vzhledem
k našim prostoro- Naše nejlepší zkušební komisařka p. učitelka Alena
vým možnostem i Packová.
kapacitě úvazků jednotlivých učitelů asi nebude možné všechny šikovné
děti přijmout, což nás velice mrzí.
DĚKUJEME starostovi městyse Jince RSDr. Josefu Hálovi, řediteli
ZŠ Jince Mgr. Petru Brychtovi, Ph.D. a pracovníkům technických služeb
Jince pod vedením Ing. Aleše Hlaváčka za velkou podporu při zajištění
našeho venkovního koncertu na zahradě 9. 6. 2022.

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 2022/2023, který bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.
Informace k zahájení školního roku budou zveřejněny v zářijovém Jineckém zpravodaji, na Facebooku naší pobočky ZUŠ J. J. Ryby – pobočka
Jince a webu https://zusjince.webnode.cz/.

Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010

ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.
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Sbor dobrovolných hasičů Jince
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Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 28. května pořádal Sbor dobrovolných hasičů Jince v Ohrazenici
soutěž v požárním sportu „O Pohár 7. okrsku“ a „O Pohár firmy Světelná
reklama Hrkal a Greiner, s. r. o.“ Soutěžilo se v požárním útoku, pořadové přípravě a překážkovém běhu.
Soutěže se účastnilo celkem 9 družstev malých hasičů a 7 družstev dospělých, tj mužů i žen z Jinec, Čenkova, Ohrazenice a Křešína.
Z našich družstev se nejvíce dařilo družstvu mladších žáků,
kteří ve své kategorii vyhráli. Družstvo starších žáků bylo
ve své kategorii druhé a družstvo mužů se umístilo na čtvrtém
místě.
V soutěži „O Pohár firmy Hrkal a Greiner, s. r. o.“ se naši muži
umístili na druhém místě.
Příjemným vystoupením bylo družstvo předškolní přípravky z Ohrazenice.
V současné době se rýsuje takovéto družstvo prat i v Jincích.
SDH Jince děkuje kolegům z Ohrazenice za poskytnutí sportoviště, personálu restaurace U Pstruha“ za skvělé občerstvení a divákům za velkou
podporu závodníků.

Soutěž na Ohrazenici. Foto Jan Haken a Zbyněk Petruška.
Fotoalbum:
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Okrskova_soutez_v_pozarnim_sportu_2022/
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Pražská a středočeská liga TFA
Jinečtí dorostenci se zúčastnili již tří
kol hasičské ligy TFA, kde si počínali
velmi slušně na to, že jsou nováčci
a mají omezené možnosti trénování.
Každopádně naši borci Dan Vinš, David
Břicháček a Radka Lemberková nám
ostudu neudělali.

Hasiči mezi dětmi
31. května opět navštívili členové zásahové jednotky SDH Jince mateřskou školku v Jincích. Předvedli malým divákům naši techniku, vysvětlili, co se kde používá a co se nesmí. Dětem se pochopitelně z hasičských
aut nechtělo. Součástí ukázky byl zásah hasičů při hašení havarovaného
automobilu, který předvedli svým školkovým spolužákům členové jinecké
hasičské přípravky. Návštěva se vydařila a určitě se bude opakovat.

Další fotografie z činnosti na Facebooku Jinečtí hasiči.
za SDH
Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Výbor Českého rybářského svazu
informuje
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Český r

Český rybářský svaz, MO Jince

1) Schůze výboru se konají ve dnech 12. 7. a 2. 8. 2022 od
M
O Ji n c e
17.00 hod na domečku ČOV.
2) Odevzdání krmiva je možné realizovat ve dnech dne 12. 7. a 2. 8. 2022
od 17.00 do 17.30 hod u domečku ČOV.
3) Termín a čas výdeje povolenek k lovu ryb na rok 2022 je nutné domluvit u p. Reného Kenardžieva (mobil: + 420 606 149 443, email: renekenardžiev@seznam.cz), u něhož je možné i proplacení brigádnických hodin (pracovní roční příspěvek) na rok 2022.
4) Dne 24. 5. 2022 jsme nasadili 200 ks odkrmených úhořů říčných o celkové hmotnosti 2 kg do revíru 411 061 LITAVKA 5. Ryba byla objednána a dodána ČRS, z. s., SÚS. Na rok 2022 máme splněný zarybňovací
plán u tohoto druhu ryby (100 ks).
5) Dne 1. 10. 2022 se budou konat rybářské závody členů MO Jince starších 18 let O Putovní pohár ČRS, z. s., MO Jince a městyse Jince na
rybníku Nový (Čarda).

Závěrečné zkoušky kroužku dětí ČRS, z. s., MO Jince
Dne 19. května 2022 proběhly
závěrečné zkoušky v kroužku
dětí ČRS, z. s., místní organizace Jince.
Zkoušek se zúčastnilo 7 dětí.
Prokázaly dostatečné znalosti
a zúročily tak svoji činnost
v kroužku. Zkoušky proběhly
pod dohledem jednatele MO
Ing. Miroslava Domanského,
který dětem po úspěšném složení zkoušek předal Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.
Ing. Pavel Toman
referent pro mládež
ČRS, z. s., MO Jince
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Rybářské závody dětí
Na rybníku Kopáčov se v sobotu dne 21. května 2022 konaly rybářské
závody dětí organizovaných ČRS, z. s., MO Jince. K prezenci se dostavilo
celkem 17 závodníků, kterým byly vytvořeny optimální podmínky k závodům posekáním rákosu na hrázi rybníka
a podáním občerstvení. Jednokolový závod proběhl od 07.30 do 11.30 hod.
za teplého slunečného dne. Z ulovených ryb převažoval kapr obecný.
Celkově bylo uloveno 105 bodovaných ryb o celkové délce 2 468 cm následovně:
- amur bílý, 1 ks o délce 13 cm,
- lín obecný, 1 ks o délce 35 cm,
- karas stříbřitý, 5 ks o celkové délce 183 cm,
- kapr obecný, 97 ks o celkové délce 2 209 cm,
- sumeček americký, 1 ks o délce 28 cm.
Na prvním místě se umístil Martin
Halamka z Rosovic s celkovým
součtem 570 bodů, druhý Filip
Kadeřábek z Čenkova se 302 body
a třetí Richard Vacek z Poděbrad
se 266 body. Největší ulovenou rybou, kaprem obecným o délce
77 cm, se mohl pochlubit Adam
Štrynek z Drozdova. Všichni závodnici ulovili bodované ryby.
Soutěžící byli odměněni věcnými
cenami, přičemž první tři k cenám
obdrželi poháry a diplomy. Dále
obdržel cenu s diplomem i lovec Vítězové rybářských závodů
největší ryby. Z finanční podpory městyse Jince byly nakoupeny poháry
a ceny.
Rybářských závodů dětí se zúčastnil pan starosta RSDr. Josef Hála, který
po závodech předal poháry a cenu za největší rybu úspěšným závodníkům.
Děkujeme městysu Jince za sponzorování závodů a panu starostovi
za účast.
Věříme, že se závody zdařily a pro všechny přítomné budou znamenat příjemnou vzpomínku. Touto cestou chceme poděkovat všem závodníkům
a jejich doprovodům za účast.

62

Ve vodě (ne)žijí jen vodníci
V okolí rybníku „Kopáčov“ v Jincích byla uskutečněna 8. června 2022 akce „Ve vodě (ne)žijí jen vodníci“, kterou uspořádal Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Jince.
Po osmé hodině přivítal místní vodník celkem
69 dětí z 1 a 2. třídy ZŠ Jince a 31 dětí ze ZŠ Hluboš
a jejich pedagogický doprovod. Po krátkém představení toho, co je během dopoledne čeká, se žáci rozděleni do skupin přesunuli na jednotlivá stanoviště.
Na prvním stanovišti děti pomoci plakátů a kartiček poznávaly jednotlivé druhy ryb, živočichů a rostlin, které žijí v našich vodách a jejích okolí. Seznámily
s ochranou přírody životního prostředí. Z rybářského řádu bylo řečeno
něco o hájení jednotlivých druhů ryb, jejich lovných mírách, dobách lovu.
Na druhém stanovišti se děti dozvěděly, jakým způsobem se mohou stát
rybáři - s tím, že u organizace funguje rybářský kroužek mládeže, kde se
naučí mnoho věcí nejen o rybařině. Byla tu připravena ukázka rybářské
výbavy a k vidění i pomůcky k výlovu kádě, vaničky, kesery, „prsačky“,
„bro áky“. Dětem jsme vysvětlili, k čemu jednotlivé věci slouží, jakým
způsobem se připravují udice pro různé způsoby lovu apod. Samozřejmě
nechyběla ukázka dokladů potřebných k lovu ryb. Zmíněná byla taktéž
ochrana revírů členy RS s ukázkou průkazu a odznaku RS.
Na třetím stanovišti se soutěžilo. Rybáři připravili kádě s umělými rybičkami, které se děti snažily ulovit, i několik keserů, do kterých se házely
míčky. Taktéž si kluci a děvčata vyzkoušeli nahazování na cíl a viděli některé druhy ryb žijící v našich vodách.
Na čtvrtém stanovišti na hrázi rybníka nachystali rybáři pro děti lov ryb.
Žáci měli k dispozici několik prutů na různé způsoby lovu. Měli možnost
si vyzkoušet všechno - od napíchnutí nástrahy na háček, nahození, přes
záběr až do zdolání ryby, její vylovení a vyproštění háčku. Nechyběla ukázka živých ryb (amur bílý, kapr obecný, perlín ostrobřichý, plotice obecná).
Děti si je osahaly a jednotlivé druhy jim byly popsány. Rybáři také vysvětlili, že s ulovenou rybou je nutno zacházet tak, aby nedošlo k jejímu zbytečnému poškození.
Na závěr „Vodník“ poděkoval chlapcům a děvčatům za účast, předal drobné dárky a s dětmi se rozloučil.
Výbor ČRS, z. s., MO Jince
Fotoalba z „Vodníka“:
https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Ve_vode_ne_ziji_jen_vodnici_2022/
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Ve_vode_neziji_jen_vodnici_2022/
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Český svaz chovatelů
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Výstava drobného zvířectva se líbila
Jinečtí chovatelé po dvouleté přestávce uspořádali ve dnech 4. a 5. června
tradiční výstavu drobného zvířectva jako již XVIII. ročník memoriálu
Josefa Zárybnického.
Své odchovy přijelo do Jinců prezentovat téměř 50 chovatelů z blízkého
i vzdálenějšího okolí (např. ze Zaječova, Mirošova, Hostomic, Zdic nebo
Strašic, ale také až ze Spáleného Poříčí, Dobřichovic nebo Řitky). Celkem
bylo na výstavě k vidění bezmála 90 králíků, 30 voliér drůbeže a necelých
20 kolekcí holubů. Na tomto počtu se velkou měrou podílela i zvířata jineckých chovatelů. V. Hašek vystavil činčily velké, amroksky a pižmovky,
J. Tesařová reprezentovala organizaci se 2 kolekcemi durynských králíků,
stejný počet malých beranů činčilových předvedl V. Růžička. E. Tesařová
prezentovala svůj chov malých stříbřitých světlých králíků, kachny čárkované a husy tibetské. L. Kotábová dodala na výstavu tříslové králíky,
své šampióny zakrslé berany divoce zbarvené vystavil též R. Kodat. J. Pitor předvedl 2 kolekce českých zlatých kropenek, L. Štajner prezentoval
svůj chov zdrobnělých brahmánek, J. Tesař zase zdrobnělých vyandotek.
V. Růžička ml. vystavil zdrobnělé velsumky, B. Bezděková bantamky černé
a pižmovky a 2 kolekce benešovských holubů dodal F. Polák.
Jako již tradičně proběhlo v pátek 3. června hodnocení vystavených zvířat
kvalifikovanými posuzovateli, areál navštívily také děti z jinecké mateřské
a základní školy.
V sobotu a v neděli byla výstava otevřena pro veřejnost. Zájem o zvířata
byl mimořádný, zhlédlo je přibližné 550 platících návštěvníků (děti měly
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vstup zdarma). Někteří vystavovatelé rovněž nabídli svoje odchovy k prodeji, a tak mnoho králíků i drůbeže putovalo z výstavy rovnou k novým
majitelům.
Výstava byla ukončena v neděli v 15 hodin vyhlášením. Práci chovatelů
ocenil starosta městyse Jince Josef Hála, který poté předal nejúspěšnějším
vystavovatelům čestné ceny a poháry. Jinečtí chovatelé na „domácí“ výstavě zabodovali, podařilo se jim získat hned 4 čestné ceny: V. Hašek za
činčily velké, F. Polák za benešovské holuby, J. Tesař za zdrobnělé vyandotky a B. Bezděková za bantamky. Pohár za nejlepší kolekci králíků obdržel R. Kodat za zakrslé berany divoce zbarvené. Pohár za nejlepší kolekci drůbeže si odnesl L. Štajner za zdrobnělé brahmánky.

Lukáš Štajner a Bára Bezděková

Jinečtí chovatelé velmi děkují všem sponzorům. Výstava byla realizována
za podpory městyse Jince, Schwarzmüller, s. r. o. Žebrák, Weber - mlýn,
dovozce krmiv ACANA a ORIEN Hořovice, Helena Langová, Kovovýroba
BOBR, Chovatelské potřeby Jince - Monika Hrdličková a Botanická zahrada Praha.
Tak snad zase za rok na výstavě na viděnou!
Za ČSCH Jince
Ing. Eliška Tesařová
Více foto na facebookovém profilu spolku ZO ČSCH Jince.
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Farnost Jince
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Přehled pravidelných bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
neděle 8.00 – mše svatá
středa 17.30 – modlitba posvátného růžence
středa, čtvrtek, pátek 18.00 – mše svatá

Program katechezí na faře v Jincích
středa 18.30 – katechumenát
čtvrtek 18.30 – biblická hodina
pátek 14.00 – katecheze dětí a mládeže

Kostel Narození Panny Marie v Pičíně
první sobota v měsíci v 15.00 hodin - pobožnost

Eucharistie (Svátost Oltářní)
Eucharistie je jednou ze tří svátostí (spolu s křtem a biřmováním), které
uvádějí do křesanského života. Mezi všemi svátostmi má výjimečné postavení a je nejdokonalejším vyjádřením úcty, kterou prokazujeme Bohu.
Je srdcem života církve a všechny ostatní svátosti s ní souvisejí a jsou
k ní zaměřeny. Bohatství této svátosti vyjadřuje také množství jmen, která se jí přisuzují a vždy vyjadřují některý její charakteristický rys.
Slovo „Eucharistie“ pochází z řečtiny a znamená „díkůvzdání“.
Toto jméno se dává celému mešnímu obřadu, ale také jen druhé části mše
(na rozlišení od bohoslužby slova). Také se používá při označení proměněného chleba – Kristova Těla. Když chceme zdůraznit obě Ježíše Krista
i církve, mluvíme o „Nejsvětější oběti“. Nejstarším označením této svátosti, jak jej používali první křesané, jsou slova „Lámání chleba“. Křesané se k „Lámání chleba“ shromaž ovali především první den v týdnu,
totiž v neděli, v den Ježíšova zmrtvýchvstání. Od těch dob se Eucharistie
slaví až dodnes, takže se s ní setkáváme v každém kostele.
Událost, při které Kristus Eucharistii ustanovil, nám připomíná označení
„Večeře Páně“.
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Výraz „Svátost Oltářní“ poukazuje na souvislost s oltářem. Mše svatá
(z latinského missio – poslání) podtrhuje závěr obřadu, kdy jsou věřící vysíláni, aby se stali Ježíšovými svědky v každodenním životě. Mše svatá
není jen aktualizací Večeře Páně, ale zpřítomňuje se v ní Ježíšova obě na
kříži. Nejde jen o pouhou vzpomínku, ale o skutečnou Kristovu přítomnost mezi námi.
Slavíme-li Eucharistii, znamená to, že se připojujeme k tomu, co konal
Kristus. On své utrpení a smrt vložil do našich rukou. A my tuto obě
svátostným způsobem předkládáme Bohu Otci a prosíme za spásu pro sebe
i celý svět.
Eucharistická slavnost nás také spojuje
s těmi, kteří už pobývají v nebeské slávě. Náš zpěv se tak připojuje ke zpěvu
andělů a svatých před Boží tváří. Každá
mše svatá oslovuje i nás jako blahoslavené, kteří jsou pozváni k večeři Beránkově.
P. Mgr. Mariusz Stanisław Walczak Raj,
administrátor farnosti
tel. 605 911 061
nietykalnymsw@poczta.onet.pl
Pokud byste rádi podpořili chod farnosti
či opravy kostelů a far (Jince, Hluboš,
Pičín), uvádím číslo účtu farnosti:
520413319/0800 (Česká spořitelna, a. s.).
Dárci rád vystavím potvrzení o přijetí
daru.

Jineckým kostelem zněla hudba
Ve dnech 28. května a 11. června se v kostele sv. Mikuláše v Jincích konala dvě krásná hudební vystoupení.
Prvním z nich byl houslový koncert „Slavíkovy Jince“ k poctě
našeho rodáka, houslisty Josefa Slavíka. Úvodní slova pronesl administrátor jinecké farnosti Mgr. Mariusz Walczak. Skladby pro housle a violu
přednesli pražští houslisté a pedagogové Michal Foltýn a Daniela Oerterová. Více o koncertu na straně 23.
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Zážitek z koncertu umocnily posvátné
prostory kostela.

Administrátor farnosti M. Walczak
s účinkujícími.

Druhým koncertem bylo 11. června v rámci Noci kostelů vystoupení
smíšeného chrámového sboru pod vedením pana Antonína Kandlera. Průvodní slovo měl Jakub Šírek a poté členové sboru ve složení:
M. Běhounová, J. Tyllová, D. Janoušková, M. Vychodilová, M. Hrkalová,
H. Vejrová, M. Vejr, J. Černohorský a F. Janoušek přednesli díla Jiřího
Břízy, W. A. Mozarta a J. S. Bacha, dvě části Ordinária (hudební mše),
Svatohorský „Zdrávas“ neznámého autora a Svatováclavský chorál.
Za náročné pěvecké a hudební výkony sklidil celý sbor velký potlesk
a obdiv. A pak už si mohli návštěvníci prohlédnout celý kostel, i místa,
která jindy zůstávají skryta.

Jakub Šírek a smíšený chrámový sbor.
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Oba koncerty se
setkaly s velkým
ohlasem veřejnosti a návštěvníci si z nich odnesli nezapomenutelné zážitky.
I. Ungrová

Charita Příbram – kontaktní místo Jince na faře
Můžete za námi přicházet každé úterý od 13.00
do 16.00 hodin, případně dle domluvy na telefonu:
Václava Caithamlová – tel. 733 741 351,
Petra Tuháčková – tel. 730 592 901.
Pomáháme vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi

Charita Příbram již třetím měsícem zajišuje chod skladu
humanitární pomoci pro příchozí z Ukrajiny.
Z hangáru v ulici K Podlesí byl sklad přesunut do prostor sídla
Charity Příbram na adrese Jiráskovy sady 240, kde bude pro potřebné
otevřen v tomto režimu:
pondělí
12.00 - 15.00 (pouze oděvy)
úterý
9.00 - 12.00 (potraviny i oděvy)
čtvrtek
9.00 - 12.00 (potraviny i oděvy)
pátek
9.00 - 12.00 (pouze potraviny)
Pokud chcete přispět jako dárce či sháníte další informace, zde je kontakt:
P. A. Kusá, mob.: 604 326 559.
Podpora Ukrajinských rodin a jednotlivců na Příbramsku je financováno
v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR.
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JINECKÝ KROS 2022
Ve sluneční výhni padl tra ový rekord
18. června se seriál závodů Brdského běžeckého poháru přesunul do Jinec,
konkrétně na fotbalové hřiště SK Jince 1921, kde se konal 8. ročník Jineckého krosu. Pocovidový boom velkého závodění poněkud opadl, a tak
se na závodní tratě místo obvyklé dvoustovky postavilo pouze 96 dětí
a 83 dospělých. V horkém dni jsme však mohli vidět skvělé výkony.
V mužské kategorii byl pokořen traový rekord, kdy Jan Skalička proběhl
5,7 km tra v čase 21:27 a vylepšil tak dosavadní výkon
Jana Hostičky z roku 2016 o
16 sekund.
Z Jinečáků se nejvíce blýskl
Jan Diviš, žák 3. A třídy místní základní školy, který v běhu
na 600 m zvítězil a ovládl tak
chlapeckou kategorii 8–9 let.
Více informací o jednotlivých závodech naleznete na:
https://ww.brdskypohar.cz/
soubory/jince_2022/
deti.pdf
Za organizátory bych ráda ješZávodníci a pořadatelé.
tě poděkovala všem, kteří nám
Foto Věra Zvoníčková
běh pomohli uspořádat a docílit toho, že se běžcům z širokého okolí u nás na Jineckém krosu líbí.
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TJ Sokol Jince informuje
Přiblížily se dva nejpříjemnější měsíce v roce - červenec
a srpen, čas dovolených a prázdnin, jedním slovem LÉTO.
U nás v Sokole končí další cvičební rok 2021/2022, již takřka normální s ohledem na koronavirus, a zanedlouho se
začneme připravovat na další cvičební rok 2022/2023. Výbor doporučil na
svém posledním jednání ponechat pro zájemce a pro případ nepříznivého
počasí v provozu sokolovnu ke cvičebním aktivitám i v průběhu prázdnin,
ale v omezeném režimu v součinnosti s plánovanými drobnými údržbářskými pracemi v tělocvičně.
Co se týká dalších cvičebních aktivit mimo již zveřejněných informací
a pravidelného cvičení v tělocvičně nebo na Sokolské zahradě:
• v neděli 8. května 2022 pořádala TJ Sokol Komárov již 48. ročník
„Pešíkova pochodu“, kterého se z naší jednoty zúčastnily 2 turistky,
aby zdolaly pěší trasu v délce 13 km;
• v rámci akce vyhlášené ČOS „Move Week 2022“ v týdnu od 23. 5. 29. 5. 2022 (jedná se o celoevropskou kampaň zaměřenou na propagaci
sportu a tělesných aktivit v součinnosti s ČOS) pozvala naše jednota veřejnost na zapojení se do cvičebních aktivit formou veřejných cvičebních
hodin jednotlivých oddílů;
• v dubnu byl vyhlášen další ročník „Hýbeme se hezky česky s Penny“ ve spolupráci s ČOS. V letošním roce je projekt určen všem věkovým kategoriím. Za naši jednotu do projektu starostka zaregistrovala
3 žákovská družstva (všestrannost, gymnastika a kondiční cvičení).
Do projektu „Noc sokoloven 2022“ koncem června se zapojila
ve dvou termínech (dle časových možností cvičitelů) také 3 žákovská
družstva (podrobnosti o průběhu dvou posledně jmenovaných akcí zveřejníme v dalším čísle JZ);
• na 17. září 2022 má oddíl volejbalu naplánovaný „Turnaj ve volejbale smíšených (losovaných) družstev (4+2)“.
Turistický oddíl uspořádal dne 12. 6. 2022 vycházku do údolí Rakovnického potoka. Slunečné počasí vylákalo do přírody 24 turistů (z toho
8 dětí). Účastníci odjeli vlakem z Jinec do Pustovět, odkud vyrazili pěšky
podél Rakovnického potoka po cyklostezce s označením 303 EV4 GW Berounka-Střela směrem do Křivoklátu. Přestože trasa vedla převážně po
rovině a nebyla nijak náročná, turisté se pod pálícím sluncem docela zapotili. Všem proto přišla vhod zastávka v občerstvení U Kolečka těsně před
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Křivoklátem, kde byla akce oficiálně ukončena. Někteří účastníci zde poseděli déle, jiní využili příležitosti podívat se také na hrad Křivoklát, nicméně všichni dříve nebo později vyrazili vlakem zpět k domovu. Akce se
vydařila po všech stránkách. Další vycházka se uskuteční koncem srpna,
všichni jsou zváni!

Účastníci
vycházky

TJ Sokol Jince – turistický oddíl a oddíl starší ženy zve turisty
a příznivce pobytu v přírodě na „pozdně prázdninovou“ vycházku.

Poohlédnutí za prázdninami z Třenické hory
(Kařez - Cerhovice)
27. srpna 2022 – autobusem, vlakem, pěšky
Z Jinec odjedeme autobusem linky 531 ze zastávek:
• žel. stanice 8:27 h | • sokolovna 8:29 h | • náměstí 8:31 h
V Hořovicích přestoupíme na vlak R 772 do Kařeza (odjezd vlaku z Hořovic 9.07).
Z nádraží Kařez vyrazíme po žluté turistické značce směrem k bývalému
nádraží Zbiroh. Na rozcestí Kařez - Borek se napojíme na zelenou turistickou značku, po které půjdeme kolem Dvorského rybníka do Pětidomí.
Budeme pokračovat lesem stále po zelené přes přírodní památku Studánky
u Cerhovic, kde se nachází prameniště s výskytem vzácných druhů rostlin. Cílem cesty je rozhledna Třenická hora nad Cerhovicemi.
Vracet bychom se měli autobusem ze zastávky Cerhovice nám. ve 13:29
(autobus do Hořovic, odtud zřejmě vlakem).
Délka trasy je 7,3 km, převýšení cca 100 m. Půjdeme většinou po polních/
lesních cestách. Vhodnou obuv a oblečení dle počasí, pití a svačinu s sebou. V Cerhovicích by měl být otevřený obchod a od 13 hodin i cukrárna.
za oddíl zvou Jana a Eliška Tesařovy
tel. 605 206 721, e-mail: tesarovajana@atlas.cz
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Tělovýchovná jednota ŠACHOVÝ ODDÍL
V májovém turnaji zvítězil Antonín Mezera
Za hojné účasti domácích hráčů se ve středu 18. května 2022 uskutečnil
Májový miniturnaj. Pořádal ho Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince
a Šachový oddíl TJ Jince za podpory MŠMT, Pionýra z. s., městyse Jince
a dalších příznivců.
Vítězem turnaje určeného pro všechny generace se stal zaslouženě žák
Základní školy Jince Antonín Mezera. Stříbrnou příčku obsadil David
Vošický z Březových Hor a s bronzovou medailí odjel domů do Milína
nejlepší neregistrovaný hráč Jiří Klimeš starší.
V žácích skončil na druhém místě Vojtěch Přibyl z Jinec a na třetím
David Zárybnický z Ohrazenice.
Nejmladšími účastníky byli Stanislav Míka z Jinec a Johanka Došková z Běštína.
Akce byla součástí projektu Mezigenerační spolupráce. Zúčastnili se jí děti
z mateřské školky, příslušníci střední generace i důchodci.

Miroslav Maršálek s Antonínem Mezerou a nejmladšími účastníky Stáňou
Míkou a Johankou Doškovou

Vojtěch
Karel Došek
a David
Vošický

Miroslav Maršálek / Foto David Vošický a autor
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OÁZA JASMÍNKA
Společenské centrum Josefa Slavíka
Havlíčkova 19, Jince (2. patro)

Program na léto
Jóga s Tarou – bude probíhat i v letních měsících, většinou
venku na Křešíně, za nepříznivého počasí v Oáze Jasmínka.
Dotazy na lekce a přihlášení – tel. 777 109 622.
Kurzy a semináře:
• středa 27. 7. od 15.00 do 20.00 hodin – Mandala sebelásky
– nástavbový seminář pro účastníky základního kurzu tvořivého kreslení;
• čtvrtek 18. 8. od 9.30 do 10.30 hodin – Sufijské cvičení –
jednoduchá pohybová sestava pro rozhýbání těla a harmonizaci srdce;
• čtvrtek 18. 8. od 11.00 do 18.00 hodin – Základní kurz tvořivého kreslení – seberozvojová techniky – sedm kroků nám
umožní snadno, samostatně a tvořivě řešit problémy, které
nás v životě potkávají;
• středa 24. 8. od 9.30 do 16.00 hodin – Vědomá plodnost –
základní kurz symptotermální metody ro dívky a ženy;
• čtvrtek 25. 8. od 13.00 do 17.00 hodin – Den otevřených
dveří v Oáze Jasmínka – možnost blíže se seznámit s prostorem a podzimním programem;
• čtvrtek 25. 8. od 15.00 do 15.30 hodin – Vernisáž výstavy
tvořivého kreslení – představení metody, která vychází z neurografiky a ukázky kreseb;
• čtvrtek 25. 8. od 18.00 do 21.00 hodin – Rituální tančení
se Zuzou – volný tanec, vhodný jako pravidelná psychohygiena pro ženy;
• pátek 26. 8. od 9.30 do 12.30 hodin – Přátelství s tělem –
pohybově relaxační seminář zaměřený na pochopení pohybových vzorců a navázání bližšího kontaktu s vlastním tělem.
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25. 8. – 1. 9. 2022
Výstava tvořivého kreslení
Oáza Jasmínka
(sál Společenského centra Josefa Slavíka
Jince – 1. patro)

Program na podzim
Pravidelné akce:
pondělí 17.30 – 19.00
úterý
16.30 – 18.00
18.30 – 20.00
čtvrtek 17.30 – 19.00

Jóga pro ženy a muže
Tělo v pohybu
Tělo v pohybu
Jóga pro ženy a dívky od 12 let

Kurzy a semináře:
• pátek 23. 9. od 15.30 do 18.30 hodin – V proudu života – relaxačně
pohybový seminář pro přirozené plynutí životem.
• sobota 24. 9. od 10.00 do 17.00 hodin – Cesta životem – nástavbový
seminář pro účastníky základního kurzu tvořivého kreslení.
• sobota 1. 10. od 9.30 do 16.30 hodin – Probouzení srdce – relaxačně
pohybový seminář pro navázání bližšího kontaktu s vlastním srdcem.
• neděle 2. 10. od 10.00 do 17.00 hodin – Strom vděčnosti a přání –
nástavbový seminář pro účastníky základního kurzu tvořivého kreslení.
• sobota 15. 10. od 9.00 do 16.30 hodin – Konstelace s Davidem –
seberozvojový seminář.

Dále připravujeme:
•
•
•
•

Dobrý zrak bez brýlí – praktický seminář pro zlepšení zraku
Rituální tančení se Zuzou – volný tanec pro ženy
Povídání o životě a smrti – besedy se zajímavými lidmi
Umění tkát – tradiční setkávání žen při tvořivé práci

Na vypsané akce je možné se hlásit již nyní.
Bližší informace najdete na stránkách www.azted.cz, případně volejte
na 773 209 123.
Na další setkání se těší Katka, Myrka, Tara, Vlaka, Zuza, Madlen,
Luděk a David.
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13. dělostřelecký pluk Jince
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Brdy 2, 262 23 Jince / www.13dp.army.cz

V měsíci ČERVENCI 2022 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

do
12,00

od

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

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

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

18,00
18,00
18,00
15,00
12,00

Neprůjezdné
komunikace

do

X – komunikace Neřežín – Obecnice, Zaječov – Obecnice UZAVŘENA!
Prostor posádkového cvičiště je trvale uzavřen. 1 hodinu před zahájením střelby bude
zabezpečeno uzavření komunikace Velcí - Brda uzavírací směnou.
Kontaktní osoba: nrtm. Ivo Belšán, tel. 724 283 245.
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Velitelem 13. dělostřeleckého pluku
je plk. Jan Cífka
Dne 30. května se v kasárnách 13. dělostřeleckého pluku v Jincích uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti předání a převzetí funkce velitele
pluku a jeho zástupce.
Novým velitelem se stal plukovník Jan Cífka, který převzal pomyslné velitelské žezlo od plukovníka Milana Kaliny. Zároveň se na funkci
zástupce velitele vymění plukovník Marcel Křenek s podplukovníkem Vlastimilem Urbanem.
Pozvání na slavnostní předání přijala celá řada hostů v čele s velitelem Pozemních sil AČR generálmajorem Ladislavem Jungem.
Slavnostního aktu se také zúčastnili velitelé brigád a pluků pozemních sil, starosta městyse Jince
a bývalí velitelé pluku.
Dosavadní velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Milan Kalina odchází na
pozici velitele Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové. Spolu s ním
odchází plukovník Křenek, který
bude vedoucí oddělení dělostřelectva – náčelník dělostřelectva.
Odcházející velitel pluku ve svém
projevu poděkoval všem vojákům
za odvedenou práci, podporu a za
odpovědné podílení se na plnění
úkolů a upevňování dobrého jména pluku. „Při plnění úkolů jste
často prokazovali vysokou profesionalitu. Vysoce oceňuji prokazovanou sounáležitost s úkoly pluku a mými rozhodnutími. Všichni
víme, že nemohla být vždy jen po-

Odcházející velitel 13. dp předává
pamětní mince.

Nastupující velitel podepisuje
jmenovací dekret.
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pulární“. Také
popřál novému
veliteli hodně
štěstí ve funkci
a mnoho sil při
plnění úkolů,
které budou
před pluk postaveny.
Po dvou a půl
letech se tak
vrací do Jinců
plukovník Jan
Cífka, který
vystudoval vojenskou střední
školu v Martině a následně Předání bojového praporu.
vysokou školu
ve Vyškově. Od skončení studií postupně prošel všemi velitelskými a štábními funkcemi na úrovni dělostřelecké baterie, oddílu a pluku. Byl zařazen na funkcích Velitelství pozemních sil jako náčelník oddělení a vedoucí
oddělení dělostřelectva – náčelník dělostřelectva Armády České republiky.
Absolvoval čtyři zahraniční operace, z čehož jednou byl zařazen jako velitel kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra MO
(Kosovo). „Pevně věřím, že společně budeme úspěšně plnit úkoly, cíle a plány, které před námi stojí. Hlavně se připravit na přijetí nové techniky
v rámci přezbrojení našeho pluku, a to nejen příchodem nového samohybného děla CAESAR ráže NATO, ale i nových vozidel MKPP-TTITUS a dalších. Jedním z hlavních úkolů bude i nadále pokračovat v rozvoji infrastruktury v posádce a také stabilizovat personál,“ zaznělo z úst nového
velitele 13. dělostřeleckého pluku.
Součástí ceremonie bylo i předávání pamětních mincí 13. dělostřeleckého
pluku a rukávových nášivek, které symbolizují modernizaci dělostřelectva.
Jako stvrzení vyhlášení personálních rozkazů bylo předání bojového praporu do rukou nového velitele a podepsání jmenovacího dekretu.
Autor: Gabriela Kugler
Foto: Vladimír Šandor
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Den otevřených dveří u 13. dělostřeleckého pluku,
aneb jak oslavit Den dětí
Ve středu 15. června se otevřela brána 13. dělostřeleckého pluku v Jincích
a přesně v 9 hodin tak vpustila po dvou letech bezmála tisícovku návštěvníků do svého areálu kasáren.
Pro děti a ostatní návštěvníky byla připravena spousta soutěží, občerstvení a mnoho dalších atrakcí a překvapení. Hlavně se ale prezentovala technika pluku, v popředí s dělem ShKH 152 mm DANA vz. 77, moderní technika průzkumníků, meteorologického družstva a radiolokační čety.
K vidění byla i technika jiných
útvarů AČR, jako z 25. protiletadlového raketového pluku
Strakonice a ze 14. pluku logistické podpory. Podpořit dělostřelce přijela i Městská policie
Příbram, Vojenská policie z Tábora a Jinců, anebo vždy směvavé a pozitivní dámy z Divadla A. Dvořáka Příbram, které děti vylepšovaly třpytivým tetováním.
Ti nejmenší se vyblbli na skákacím hradu a ti větší si vyzkoušeli střelbu
z ručních zbraní v airsoftové střelnici. Největším překvapením pro děti
byla ukázka bojového umění MUSADO a lanový svět. Každý si tak mohl
vyzkoušet, jak se ubránit napadení, nebo si sjet ze střechy budovy až na
zem a zažít tak opravdový adrenalin.
Připraveni jsme byli opravdu na vše. Kdo by chtěl odstartovat kariéru
v armádě, mohl navštívit stánek rekrutačního pracoviště Plzeň. Ti, kteří
ještě váhají, se mohli zatím pozeptat na vstup do aktivní zálohy. Třeba
právě k dělostřelcům.
Velký úspěch měl stánek zástupců odboru komunikace Ministerstva obrany s označením POKOS (Přípravy občanů k obraně státu), který si s sebou přivezl nádherně zpracovanou výstavu z historie i aktuálního dění
armády. Všichni návštěvníci obdrželi pracovní listy, do kterých vypisovali
správné odpovědi, které nalezli po pečlivém prostudování právě zmíněné
výstavy. Kdo správně zodpověděl všechny otázky, získal krásné a hodnotné ceny s logem POKOS.
O úspěšnosti celé akce, která skončila až ve 14 hodin, svědčil široký
úsměv na tvářích dětí pomalovaných maskovacími barvami a bouřlivý potlesk po každé ukázce.
Autor: Gabriela Kugler
Foto: Vladimír Šandor (i na zadní straně obálky)
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Policejní služebna v Jincích
Služebna policistů má sídlo v budově Společenského centra Josefa
Slavíka, 1. patro, dveře vlevo.
Každý měsíc v úřední den policisté na služebně poskytují informace
a odpovídají na dotazy souvisejícími s prací policie.
Úřední den na služebně je v roce 2022 každé druhé pondělí v měsíci.
Další úřední den je až 12. 9. (o prázdninách bude služebna uzavřena).
Policie ČR - Obvodní oddělení Příbram - venkov
Od začátku roku řešili policisté 486 dopravních nehod, což je o 16 více než
za stejné období předchozího roku. Za prvních pět měsíců došlo na příbramských silnicích ke dvěma smrtelným nehodám, vážně zraněni byli tři
lidé a 119 osob utrpělo poranění lehčího charakteru. Sedmnáct motoristů,
kteří způsobili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 137 karambolů
zavinila zvěř. Na dopravních prostředcích vznikla škoda, která činila více
než 26 milionů korun. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy a poté nepřiměřená rychlost.
Bezpečně na motorce
Motocyklisté jsou při dopravních nehodách mnohem zranitelnější než řidiči ostatních vozidel. Chrání je pouze speciální oblečení, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře. Výběr oblečení záleží na typu motocyklu,
ale také na penězích, které chce dotyčný investovat, i když je to prvotně
vysoká částka, určitě se nákup vyplatí. Nejdůležitější je správné vybrání
přilby, rozhodně by neměla být příliš těžká, měla by mít dobrý průzor a
jednoduché zapínání pod bradou. Musí pevně sedět, aniž by tlačila. Jízda s
volnou přilbou může být velmi nebezpečná. Při jízdě je nutné dbát zvýšené
opatrnosti, zejména pokud je na vozovce spadané listí, olejové skvrny, různé nerovnosti, např. spáry na mostech, přechod na jiný povrch, dlažební
kostky. Vždy musí být dodržována bezpečná vzdálenost. Je třeba dávat
pozor, když automobil před námi zpomaluje, může se chystat odbočit. Také
je potřeba si uvědomit, že ostatní motoristé mohou motorkáře snadno přehlédnout, obvykle nesprávně odhadnou rychlost a reakci motorky. Při
předjíždění by měl mít motocyklista připravený záložní plán, tzv. „únikový
prostor“. Platí základní poučka – jedu tam, kam se dívám. Mnohem lépe
se pak reaguje na vzniklý problém. Nikdy by motocyklista neměl předjíždět před horizontem, nebo když vůz před ním má možnost odbočit vlevo.
Předjíždění v nepřehledných místech je vyloženě hazard se životem.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS., komisař
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Sraz rodáků obce Ohrazenice a Velcí
a oslavy 70. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
Ohrazenice
13. srpna 2022 od dopoledních hodin
Na celý den i večer připravují pořadatelé pestrý program, který
bude včas zveřejněn na plakátech, na Facebooku atd.
Rodáky čeká mimo jiné vyhlídková jízda autobusem po Ohrazenici a okolí. N e n e c h t e s i t u t o u d á l o s t u j í t !
Srdečně zve Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice
Vzpomínka na sjezd rodáků a přátel obce Ohrazenice 27. 5. 1962, kdy
byl veřejnosti předán do
užívání nový národní výbor a požární zbrojnice.
K dalšímu setkání pak
došlo např. v roce 1974 a
2011. Tradice pokračuje
dodnes.
(Z knihy Jinecko pro
pamětníky III., kapitola
Ohrazenice)

Své kořeny v zaniklé obci Velcí měla „statečná a výjimečná
žena“ paní Miluška Havlůjová, která zemřela 15. června
2022 ve věku 93 let. Byla politickou vězeňkyní v 50. letech
minulého století a někdejší starostkou města Rudná u Prahy. Její babička Barbora Pomplová roz. Zárybnická pocházela z Velcí č. p. 32 a zde se narodil i její otec Jaroslav Pompl,
který se i se svou rodinou aktivně účastnil protinacistického
odboje v okolí Rožmitálu. O osudech rodiny paní Milušky Havlůjové se
můžete více dozvědět v knize Jinecko pro pamětníky III. v kapitole Velcí
a např. i v projektu PAMĚŤ NÁRODA, kde jsou uchovány vzpomínky lidí
z období totalit 20. století https://www.pametnaroda.cz/cs/havlujovamiluska-1929. Čest její památce.
Marcela Conová
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Zprávičky z malé školičky
Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce nám bylo prima.
Povídaly hodiny,
že už budou prázdniny…

A jsou tu zase prázdniny, na které se
vždycky moc těšíme. Poslední týdny jsme
ve školce zažili spoustu nevšedních zážitků. Navštívili jsme divadlo v Hořovicích
s představením O Balynce, kde jsme se
dozvěděli, jak správně třídit odpadky
a naučili jsme se i novou písničku.
Na konci měsíce května jsme se vypravili
na výlet do Zeměráje (do Kovářova). Bohužel, počasí nám tentokrát moc nepřálo,
byli jsme zmoklí na kost, ale i tak jsme
navštívili místní středověkou vesnici
a prohlédli si domky paní kořenářky, mlynáře a ševce. Na konec jsme si pohráli
v kryté venkovní herně.
Naši školku navštívil pan Jiří Firýt,
se kterým jsme si vyrobili slaměné zajíčky a ptáčky. Vyzkoušeli jsme si udělat
kopku, pokosit trávu, hrabat hráběmi
a obracet seno. Dozvěděli jsme se také tajný postup tvoření soch ze sena. Ano, těch
soch, které nám zdobí krásné místo kolem kapličky na Vánoce a Velikonoce.
Přivítali jsme také Mariku z Lesní školky Felbiánek, se kterou jsme
si hráli na čmeláky a včelky. Pozorovali jsme broučky na naší zahradě, stavěli hnízdo pro čmeláčí královnu a naboso prošli překážkovou dráhu.
Společně jsme oslavili svátek všech dětí. Čekala nás dlouhá cesta označená barevnými fáborky, plnění úkolů a sladká odměna.
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Velké děti navštívily
Hornické muzeum v Příbrami a dozvěděly se
spoustu
zajímavostí
v rámci projektového
dne Život pod zemí
(s paní Fialovou z Hornického muzea). Kreslili
jsme důl a důlní chodby,
zjistili jsme funkci výtahů, prošli jsme podzemí,
objevili stříbrnou rudu
a nakonec jsme se projeli důlním vláčkem.
A aby to tatínkům nebylo líto, slavil se
i jejich svátek - a jak jinak, než pořádně
chlapsky: sportovním dnem na naší školní
zahradě. Zvládli jsme nařezat polínka, zatlouci hřebíky, proběhnout překážkovou
dráhu. Nejvíc se nám líbila jízda slalomem
v zahradním kolečku. Na závěr jsme
všichni dostali medaile od paní učitelky
a tatínci od nás obdrželi malé dárečky.
Poslední týden v červnu naši školáci navštívili Základní školu Jince - jak jinak,
než na kolech. Děkujeme paní učitelce
A. Dujčákové a paní učitelce R. Hladové
za exkurzi po škole.
A o čem se dočtete v září?
Jak velké děti ukončily plavecký výcvik, o naší Zahradní slavnosti s divadlem Ašmytec, o přespání ve školce
s večerní bojovkou pro předškoláky
a odvážné děti...

Krásné prázdniny přejí
kluci a holky
z čenkovské školky
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Děkujeme rodičům, partnerům, zřizovateli Obci Čenkov
za hezkou spolupráci a podporu v tomto školním roce a přejeme
krásné prožití letních prázdnin, žádné úrazy a v září ahoooj!
kolektiv zaměstnanců MŠ Čenkov

Od 1. července bude mateřská škola z důvodu rekonstrukce
třídy uzavřena. Uvidíme se opět 22. srpna 2022.

Hlášení čenkovských hasičů
První letošní hasičská soutěž, které se náš sbor zúčastnil, byla na Ohrazenici v sobotu 28. května, v rámci klání 7. okrsku. Pořadatelem pro tento
rok byl Sbor dobrovolných hasičů Jince.
Dopoledne patřilo mladým hasičům (celkem
9 družstev). Náš sbor
reprezentovalo družstvo starších žáků,
kteří obsadili ve
své kategorii pěkné
1. místo s časem
26,74 s.
Odpoledne soutěžili dospělí, kdy Čenkov zastoupila dvě družstva mužů.
Muži "B" tzv. "Pozdní sběr" (součet věku všech členů byl 482 let, průměrný věk 69 let) zaběhli požární útok za parádních 41,72 s. a navíc obsadili
v poháru "Hrkal a Greiner" 3. místo.
Muži "A" ve druhém kole dokončili útok s časem 29,35 s. a obsadili celkové 1. místo.
Pohár pro vítěze 7. okrsku zůstává po šesté za sebou v Čenkově.
V soutěži jednotlivců dosáhli naši zástupci na 2. (Pavel Šmejkal) a 3. (Zdeněk Pšenička) místo. Tak příští rok na Křešíně!
V sobotu 11. června se po dvouleté covidové odmlce konal již 8. ročník
soutěže "O Čenkovský cvoček" na hřišti u Dělnického domu v Čenkově. Družstva soutěžila v kategoriích dětí (mladší a starší žáci, dorost), žen
a mužů.
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Náš sbor reprezentovalo družstvo dětí a mužů + 2 členky byly součástí družstva žen 7. okrsku (3x Ohrazenice + 2x Křešín + 2x Čenkov).
Za vřelou spolupráci děkujeme.
Hlavní výhra v podobě cvočku (za děti i muže) zůstala v Čenkově. Za ženy putovala na Ohrazenici.
Děkujeme sborům za účast a také všem, kteří se podíleli na organizaci
a realizaci soutěže. Těšíme se na vás příští rok.

Z hasičského fondu Nadace AGROFERT se podařilo získat dotaci 20 000 Kč. Pořídili jsme vybavení pro požární sport našeho družstva dětí proudnice a požární nádrž.
Po mnoha letech byla obnovena tradice stavění
máje před obecním úřadem, na kterou navazovaly
přípravy hřiště u Dělnického domu a následné
pálení čarodějnic.
Více informacích o aktivitách čenkovských hasičů
a práci jednotky obce naleznete ve FB skupině
Hasiči Čenkov (okr. Příbram).
Pavel Šmejkal

85

inzerce

červenec - srpen 2022

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
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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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VYKOUPÍME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

staré sklo, porcelán, různé figurky, skleničky,
sošky, obrazy, rámy (i poškozené),
židle, křesla, světla (i dílenská), lustry,
staré plechové vany, hrnce, mince,
bankovky, odznaky, vyznamenání,
šavle, bodáky, staré uniformy,
staré hračky,
pohledy, staré časopisy, fotografie, různé písemnosti,
fotoaparáty, vzduchovky,
motorky, mopedy…
… prostě vše, co dříve sloužilo a te už vás nebaví
o to doma zakopávat.

K o n t a k t : tel. 704 545 743 (i SMS – ozveme se zpět)
e-mail: 805jirka@centrum.cz

BAZAR IVETA
Nové i použité zboží
Tyršovo nám. 31, 267 24 Hostomice pod Brdy
tel. 731 728 939, 603 895 983
Provozní doba:
pondělí zavřeno
úterý a středa 9.00 – 16.30
čtvrtek
9.00 – 12.00
pátek
9.00 – 16.30
sobota
8.00 – 11.00

hod.
hod.
hod.
hod.
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www.bazariveta.cz

PRODEJ

KUŘIC

JINCE – náměstí 1. máje
(proti Pivovaru Malý Janek)

FIRMA

NOVÁ

vždy v 15.30 hodin

Radom

2022

K

yšl

Prodej dne:

13. 7.

| 10. 8. | 7. 9. | 5. 10. | 2. 11.

Nabízíme kuřice červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé. Stáří 20 týdnů, cena 200 Kč/ks.

Tel. 602 115 750

www.drubez-novak.cz
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