kalendář akcí

září 2022

ZÁŘÍ 2022
Dne
1. 9.

Čt Zahájení nového školního roku v ZUŠ
Piknikový knižní bazar na školní zahradě

od – do

více v rubrice

8.00–13.00

ZUŠ JJR
Knihovna

2. 9.

Pá

3. 9.

So Den seniorů v Jincích
Děti dětem v Ohrazenici

14.00–17.00 SCJS + KK
9.00
Ohrazenice

4. 9.

Ne 600. výročí husitské bitvy V Zabitých

9.00

5. 9.

Po Výtvarná dílna v knihovně

15.00–16.45 KC - Knihovna

6. 9.

Út Senior klub - každé úterý

14.00–17.00 SCJS + KK

7. 9.

St Klub učitelů důchodců
1. schůzka šachového kroužku

14.00
16.00

SCJS + KK
Pionýr

8. 9.

Čt Klub vojenských důchodců

15.30

SCJS + KK

9. 9.

Pá

10. 9.

So Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic

7.00

Zahrádkáři

11. 9.

Ne Turistický pochod „Masarykova Hluboš“

7.00–10.00

TJ Sokol

12. 9.

Po Výtvarná dílna v knihovně
Úřední den Policie ČR v Jincích

15.00–16.45 KC - knihovna
16.00–18.00 Policie

13. 9.

Út

14. 9.

St Šachový kroužek

15. 9.

Čt Autorské čtení pro ZŠ Jince - Jana Semelková 13.30

Knihovna

16. 9.

Pá Uzávěrka výtvarné soutěže

KC - knihovna

17. 9.

So Soutěž chladnokrevných koní v Rejkovicích 9.30
Den otevřených dveří v huti Barbora
10.00–16.00
Výprava na Klouček
13.00
Turnaj ve volejbale smíšených družstev
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na říjen 2022

Rejkovice
Městys
SCJS + KK
TJ Sokol

16.00

Čenkov

Pionýr

18. 9.

Ne Brdský sedmiboj

Jinečáček

19. 9.

Po Veletrh středních škol v Příbrami
Výtvarná dílna v knihovně

20. 9.

Út

21. 9.

St Šachový kroužek

16.00

Pionýr

22. 9.

Čt Beseda pro ZŠ Jince - VHRSTI
Vyhodnocení výtvarné soutěže

13.30
15.00

KC - knihovna
KC - knihovna

23. 9.

Pá Volby do obecních zastupitelstev
Den otevřených dveří pro bývalé vojáky

14.00–22.00 Městys
9.00
13. dp

24. 9.

So Volby do obecních zastupitelstev
Sběr železného šrotu v obci

8.00–14.00
8.00–12.00

Městys
Hasič

25. 9.

Ne Výlet „Písek pro děti i dospělé“

7.30

TJ Sokol

26. 9.

Po Výtvarná dílna v knihovně

15.00–16.45 KC - knihovna

27. 9.

Út

28. 9.

St Státní svátek
Sběrný dvůr uzavřen

29. 9.

Čt

30. 9.

Pá Uzávěrka přihlášek na Nocování v knihovně

9.00–17.00 MAS
15.00–16.45 KC - knihovna

KC - knihovna

Připravuje se na ŘÍJEN 2022
1. 10.

So Rybářské závody dospělých v Jincích

7.–8. 10.

Nocování v knihovně

7.30–13.30

Rybáři

19.00–8.00

KC - knihovna

14. 10. Pá Uzávěrka výtvarné soutěže

KC - knihovna

15. 10. So 11. Hubertský den v Jincích

14.00

pořádá KK

21. 10. Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže

15.00

KC - knihovna

26.–27. 10. Podzimní prázdniny
Drakiáda Jinečáčku - termín v jednání
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společenská kronika

září 2022

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

70
80
70
80

Josef Fliegl
Jiřina Líznerová
Miroslava Pietrulová
Marie Kratochvílová

let
let
let
let

V září 2022 slaví narozeniny členka ZO Českého
zahrádkářského svazu Jince paní Věra Šinknerová .
Přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, elánu
a pěstitelských úspěchů.
Iva Jelínková, předsedkyně ČZS

Rozloučili jsme se
Jaroslav Vaňura z Jinec
Petr Tichota z Jinec
Blažena Maierová z Ohrazenice

VZPOMÍNKY
Dne 3. července 2022 nás po vážné nemoci navždy opustil
pan Petr Tichota z Jinec.
Za tichou vzpomínku děkuje syn Jan.
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob můžeme Ti dát,
postát a tiše vzpomínat.

Dne 1. září 2022 vzpomínáme 9. výročí úmrtí
pana Vlastimila Císaře z Jinec.
S úctou a láskou dcera Dana s rodinou a syn Ondřej.
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Dne 3. září 2022 uplyne již 20 let,
co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Josef Zárybnický z Běřína.
S láskou v srdci nikdy nezapomeneme – manželka
Štěpánka, děti Petr, Marcela a Štěpánka s rodinou,
vnoučata Davídek, Vojtíšek, Michalka, Anička,
Adélka, Petřík a Terezka.
Dne 8. září 2022 uplyne 21 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Jiřina Feistová z Jinec.
S úctou a láskou stále vzpomíná dcera s manželem
a vnoučata s rodinami.
Dne 11. září 2022 tomu bude 20 let,
co nás navždy opustil tatínek a dědeček
Václav Kadlec z Rejkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají dcery Vendula a Jana s rodinami.
Dne 12. září 2022 tomu bude 13 let,
co nás náhle navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček Jan Klán z Jinec.
Nikdy nezapomene manželka Jarmila s rodinou.
Kdo žil v srdcích těch, jež opustil,
ten nezemřel.
Dne 21. září 2022 uplyne 5 smutných let,
co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček Jan Patera z Jinec.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Milena
a děti s rodinami.
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Městys Jince

září 2022

Na slovíčko se starostou městyse
Jince RSDr. Josefem Hálou
Vážený pane starosto, naposledy před volbami se setkáváme „na slovíčko“. Jaké ty
čtyři roky byly? Můžete končící volební
období krátce zhodnotit?
Považuji ho za úspěšné, přestože to nebylo období
lehké. Již v roce 2019 se objevovaly náznaky, že společnost čeká ekonomická krize. Ale ještě dříve jsme
si „užili“ Covidu-19. Následovalo zdražování energií a následně veškerého
zboží, tím i zvyšování inflace. Řešili jsme následky migrační vlny z Ukrajiny
včetně materiální pomoci, umisování dětí do mateřské a základní školy.
Setkávali jsme se s problémy, které jsme dříve neřešili. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na jejich řešení podíleli. A už to byly ženy, které na
počátku epidemie šily roušky, panu Petru Neupauerovi za tisk plexi štítů
na 3D tiskárně, pionýrské organizaci, dobrovolníkům, kteří roznášeli
roušky a pokyny seniorům, pracovnicím obce zajišujícím očkování přímo
v Jincích, stejně tak i zdravotníkům, učitelům a nepedagogickým pracovníkům, dále rodičům, kteří se museli učit s dětmi doma, přitom stihnout
zaměstnání i rodinu, všem, jenž přiložili ruku v boji s covidem. Je mi líto,
že čtyři občané městyse nemoc nepřežili.
Děkuji také těm, kteří jak finančně, materiálně i poskytnutím obydlí podpořili běžence z Ukrajiny, kterých jsme měli v obci evidováno přes 85.
Děkuji především paní Myroslavě Feshchak za podporu nejen ukrajinských dětí ve škole, ale také dalším učitelkám za přijetí a pomoc dvěma
dětem v MŠ a devíti dětem v ZŠ.
Z čeho máte největší radost?
Je to především úspěšné dokončení rekonstrukce dosluhující úpravny vody
ve Velcí a rozšíření vodovodu a kanalizace do ulice Pod Plešivcem v Jincích, do Rejkovic a části Běřína. Je to největší investice městyse za dlouhá
desetiletí. Jsem velmi rád za záchranu hutě Barbora, která nyní prochází
svou dlouho očekávanou rekonstrukcí, mimo jiné i díky podpoře z tzv.
Norských fondů. Vážím si toho, že jsme dokončili opravu bývalých Moserových lázní č. p. 28 naproti škole a že již slouží jak školství, knihovně
a komunitnímu centru, tak k bydlení.
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Mohl bych pokračovat např. sportovišti na Sokolské zahradě, výstavbou
bytů v již zmíněném č. p. 28, novou osmibytovkou u zdravotního střediska, rekonstrukcemi starších bytů a jejich zateplením, novými autobusovými čekárnami, zakoupením elektromobilů, výměnou zdrojů tepla, novými
parkovišti v ulici Čsl. dělostřelců, ve Zborovské, Čenkovské ulici, půdní
vestavbou v základní škole se čtyřmi novými učebnami, opravou hráze
rybníku Pecovák, opravou střechy na přístavbě ZŠ a rekonstrukcí hromosvodů na celém objektu, opravou vozovky v ulici Pod Váhou, novým pouličním osvětlením na starém sídlišti, revitalizací zeleně, rozšiřováním dětských hřiš atd.

Podařilo se zrealizovat vše, co bylo v plánu rozvoje obce na
roky 2018–2022?
Převážná většina stanovených úkolů se podařila splnit. Život je ale natolik složitý, že se nepodaří splnit vše, co si člověk, který chce něčeho dosáhnout, naplánuje. To platí i o obci.
V současné době pracujeme na tradiční volební příloze zpravodaje, která
bude v polovině září distribuována do všech poštovních schránek v Jincích, Rejkovicích a Běříně. V ní občané najdou mj. vyhodnocení celého
volebního období, a to jak v oblasti programu rozvoje, tak financování
městyse, počtu obyvatel, práce zastupitelů atd.
Co se nepovedlo „dotáhnout do konce“?
Je to především rekonstrukce osmi bytů v č. p. 32 (tzv. pečovatelák)
ve spodních Jincích. Zde již několik let hledáme a žádáme o dotace na celkovou rekonstrukci (nyní jsou již náklady přes 14 mil. Kč), bude zde nutná výměna střechy, kompletní rekonstrukce bytů, instalace ústřední topení, tepelného čerpadla atd. Zrovna tak mě mrzí, že se nepovedlo dokončit kanalizaci
na Sokolské zahradě. Rest máme i v dokončení chodníků v ulicích Eškova
a Plešivecká vzhledem k nedokončenému odvodnění střech rodinných domků, ale i v dalších menších projektech. To budou hlavní úkoly příštích let.
Jaká byla spolupráce s občany, spolky, společenskými a zájmovými organizacemi?
Většinou dobrá. Vážím si lidí, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, a tím
pomoci ostatním. Ostatně, o situaci v souvislosti s covidem jsem již hovořil.
Podobně je to s organizacemi. Na podporu různých klubů, spolků, zájmových organizací, ale i jednotlivců, jsme vynakládali okolo 700 tis. Kč ročně.
Vážím si spolků, které nečekaly, až jim obec něco zaplatí a samy si hledaly
zdroje finančních prostředků prostřednictvím dotací krajských a republikových fondů - Pionýr, Jinečáček, Sokol…
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Některé organizace byly schopny svou prací finance městyse zhodnotit,
a tak si například rybáři postavili dvě plechové haly na materiál, opravili
hráz a vybagrovali Amfík, starali se o okolí rybníků. Chovatelé si zase
vylepšili svůj areál výstavbou altánku, který mj. budou využívat i k výstavám, hasiči se zase snaží udržet funkční v provozu hasičárnu - a tak bych
mohl pokračovat. Kromě toho například Pionýři, Sokolové, Jinečáček,
šachisté, turisté, zahrádkáři, hasiči a další pomáhají s využitím volného
času dětí a mládeže, organizují různé společenské a kulturní akce v obci,
výlety, příměstské tábory a táborová setkání. Za to jim všem moc děkuji,
jejich práce si nesmírně vážím. Jistě je všem jasné, že je to mnohem větší
úsilí a vypětí, než sedět doma a lát, že se v Jincích nic neděje, a když, tak
je to špatné nebo nepotřebné. Uvítáme další cvičitele, vedoucí kroužků, trenéry pro různé sporty. Myslím, že základny pro tyto aktivity se v Jincích
začínají objevovat. Jiné, jako např. rekonstrukce fotbalového areálu, je již
po stavebním povolení připravena k podání žádosti o dotaci a výstavbu.

Jak vidíte další rozvoj našeho městyse? Co ho čeká v nejbližších letech?
Občané městy se budou muset zamyslet nad již 3. aktualizací územního
plánu. Je to materiál, který na mnoho dalších let bude základem pro další
rozvoj městyse. Je nutné přemýšlet dopředu, co bude potřeba za několik
let, řešit parkování na sídlištích, rozvoj sportovních aktivit, cestovního
ruchu, stejně jako infrastrukturu městyse, digitalizaci a automatizaci procesů městyse, řešení energetické náročnosti a samostatnosti městyse v této
oblasti. Výzev na další období bude mnoho, pojmenovat je bude úkolem
nejen všech pěti volebních uskupení, které kandidují do nového zastupitelstva,
ale především pak zastupitelů a vás, občanů. Nikdo nepřijde udělat věci za
nás, vše to bude jen naše dílo. A my, starší, mysleme na mladší, na jejich budoucí potřeby, oni nám to jistě na naše „stará kolena“ vrátí svou péčí.
Co poradíte občanům před volbami?
V minulém období jsme měli heslo „Volte s rozumem“. Letos bych ještě parafrázoval jeden klip na pojištění vozidel, kde se říká: „Také máte Filipa.“
Nebu me neteční k tomu, co se kolem nás děje. Nepolitikařme! - to se na
obec nehodí. Naopak, táhněme za jeden provaz! Jen tak náš městys bude
ještě příjemnějším pro život.
Na závěr mi ještě jednou dovolte poděkovat všem za pomoc a podporu,
popřát hodně pohody a zdraví v dalším mírovém životě.
Pane starosto, děkuji za skvělou spolupráci Vám i celému
Zastupitelstvu městyse Jince. Těším se na další setkání a
Ung.
„na slovíčko“.
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Výpis z usnesení zastupitelstva
ze dne 13. 8. 2022
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: Karel Horký, Miroslav Maršálek.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu:
Ing. Miroslava Jandíka a Vladimíra Valtu.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání
zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. dle přílohy
č. 1 zápisu s doplněním bodu „Projednání námitek členů zastupitelstva
proti zápisu ze zasedání dne 8. 6. 2022“.
Usnesení č. 4: Nebylo přijato.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo po projednání:
a) dává podnět k pořízení změny č. 2 ÚP (lokality Z9, Z10) podle §§ 55a
55b stavebního zákona, tedy zkráceným postupem pořizování z vlastního podnětu;
b) určuje zastupitele Františka Gajance, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6, odst. 5, písmene f)
stavebního zákona, ve vazbě na §§ 55a 55b;
c) na základě § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pověřuje pořizováním změny č. 2 územního plánu pana Ing. Miroslava Sládka - Písek;
d) bere na vědomí, že architekta zpracovatele změny č. 2 zajistí úřad
městyse poptávkovým způsobem s oslovením min. 3 atelierů.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vyřazení nepotřebného investičního majetku evidovaného pod inventárním číslem I 443
(jazyková učebna ZŠ).
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince ukládá předsedům výborů, aby
na příštím jednání řádného Zastupitelstva městyse Jince přednesli zprávy
o své činnosti v končícím volebním období.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince ukládá Radě městyse Jince vypsat výběrové řízení na provozovatele sauny, restaurace a hřiš na Sokolské zahradě.
AŠ
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Komunální volby 2022
Volby do Zastupitelstva městyse Jince se konají ve dnech:
23. září 2022 v době od 14.00 do 22.00 hodin
24. září 2022 v době od 8.00 do 14.00 hodin
Sídla volebních okrsků:
1
2
3
4

–
–
–
–

Základní škola Jince, Slavíkova 26
Základní škola Jince, Slavíkova 26
Rejkovice č. p. 7
Běřín č. p. 22

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
Bližší informace, seznamy kandidátů a volební programy najdete např.
ve „volebním zpravodaji“, který vyjde v polovině září a bude distribuován
do přístupných poštovních schránek v Jincích, Rejkovicích a Běříně.

Krátce z obce
V Základní škole Jince se o prázdninách pracovalo na rekonstrukci
podlah ve dvou třídách, by se zabránilo vlhkosti. Hodnota díla cca 1,1 mil Kč.

Fotoalbum:
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Podlahy_v_Zakladni_skole_Jince_2022/
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Nový web hutě Barbora: www.hutbarbora.cz

Zastřešování nové provozní budovy u huti Barbora 9. 8. 2022.
Fotoalbum z rekonstrukce na novém webu www.hutbarbora.cz a
https://www.jince.cz/fotogalerie-2/rekonstrukce-huti-barbora/.

Den otevřených dveří v Barboře
17. září 2022 od 10.00 do 16.00 hodin
Po celý den bude
pro návštěvníky připraven
v areálu huti Barbora
zajímavý program
s prezentací budoucího
využití objektu, zajištěno
je i drobné občerstvení.
(Pro další informace sledujte web a Facebook „Hu Barbora“ a „Městys Jince“)
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Technické služby městyse Jince

září 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 28. září je sběrný dvůr s kompostárnou
z důvodu státního svátku UZAVŘEN.

Termíny svozů SKO v r. 2022 – svozový den ČTVRTEK
35.
36.
37.
38.
39.

Září

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Říjen

Listopad

Prosinec

1.
8.
15.
22.
29.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.
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.
11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
12.
12.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

1 x 30

1 x 30

Odpadová abeceda XVI.
Předcházení vzniku odpadů
V článku tohoto měsíce bych se opět rád vrátil k tématu předcházení vzniku odpadu. Důvod je velice prostý. V období od ledna do června roku 2022
jsme dokázali držet množství objemného odpadu předávaného na skládku
Stašov pod 10 tunami za jeden kalendářní měsíc, bohužel, v měsíci červenci jsme tuto hodnotu překročili. V případě, že nezačneme aktivně snižovat
množství produkovaného komunálního odpadu, překročíme zákonem stanovené množství odpadu na rok 2022 (190 kg/osoba/rok), které je možné
ukládat na skládku se slevou. Důsledkem budou zvýšené náklady na ukládání komunálního odpadu, které pravděpodobně povedou ke zvýšení místního poplatku za komunální odpad na rok 2023, tj. „zdražení vývozu popelnic“.
Na základě propočtů společnosti Arnika, z. s. bylo například zjištěno,
že pro životní prostředí je stejně hodnotné, když předejdeme vzniku
10 kg odpadů, jako když recyklací vytřídíme 30 kg surovin. Úplně předejít vzniku odpadů nedokážeme, můžeme jich ale produkovat výrazně méně
a vědomě se vyhýbat problematickým materiálům. Je několik cest, jak produkovat odpadů méně. Za prvé je to redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti). Za předcházení vzniku odpadu
se považuje i domácí a komunitní kompostování, nebo v tomto případě
se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá jeho doprava).
Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme příležitost vytvořit jich méně. Začít lze i těmi nejmenšími věcmi - a hlavně začít u sebe.
Právě na úrovni svého odpadkového koše můžeme jako jedinci chod odpadového světa ovlivnit nejjednodušeji.

SROVNEJME SI PRIORITY
Předcházet vzniku odpadu znamená už při nákupu zvažovat dopady
na životní prostředí v celém životním cyklu výrobku (těžba suroviny, výroba, distribuce, užití). Proto je v hierarchii nakládání s odpady na prvním
a nejdůležitějším místě prevence - když odpad vůbec nevznikne. Znamená
to logicky největší úsporu jak surovin, tak energie.
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Není to taková věda, jak to vypadá. Obecně platí, že největší dopad na životní prostředí mají výrobky na jedno použití, nejnižší naopak věci, které
lze používat opakovaně a dlouhodobě. U potravin se doporučuje nakupovat místní produkty, hlavně u sezónních výrobků šetříme energie na skladování, chlazení, dopravu a zbytečné balení.

KDE ZAČÍT?
Začít lze samozřejmě kdekoli, ale potraviny jsou oblastí, kterou řešíme
všichni a řešíme ji denně, a i s ohledem na rychle rostoucí inflaci je téma
plýtvání potravinami velice aktuální.
V českých popelnicích naleznete v průměru asi 40 až 75 kg bioodpadu
v přepočtu na 1 obyvatele a rok. Z rozborů tohoto odpadu se zjistilo, že
nezanedbatelnou část (až polovinu) tvoří vyhozené potraviny (nesnězené
či ještě zabalené jídlo). Pokud vás toto téma oslovuje, seznamte se s projektem „Zachraň jídlo“. Naleznete zde mnoho zajímavých návodů, jak
zefektivnit nakupování, jak potraviny skladovat, ale i tipy na zajímavé recepty. Mnohé zde uvedené rady znali již naše babičky a dědové a my je jen
zapomněli.

JÍDLO NENÍ ODPAD
Plýtvání potravinami je
celosvětový problém
a podílí se na něm jak
domácnosti, tak celý
dodavatelský řetězec.
Mnoho obchodních řetězců se zavázalo plýtvání jídlem omezit a
darovat přebytečné potraviny potravinovým
bankám a lidem v nouzi. V ČR je situace ve
srovnání s daty z EU,
kde 20 % potravin (cca 173 kg/ob ročně) skončí jako odpad, výrazně příznivější. Podle průzkumu například v Brně vyhodí průměrná domácnost
za rok cca 80 kg potravin (v přepočtu na 1 osobu to je asi 33 kg). Nejvíce
se plýtvá ovocem a zeleninou, dále uvařeným jídlem a jako třetí následuje
pečivo.
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JAK NA NÁKUPY
Velké nákupy k plýtvání svádí, proto doporučujeme před nákupem zkontrolovat zásoby, rozmyslet si jídelníček a sepsat si seznam. Opatrně s nákupem zboží ve slevě, je sice výhodné, ale omezené datum spotřeby vás může
zaskočit. Zvažte také, zda spotřebujete velká rodinná balení.
K nakupování sezónního jídla jsou ideální farmářské trhy, kde můžete
i zjistit, jak zemědělec potraviny pěstuje. Nákupem lokální zeleniny a ovoce šetříte energii na jejich dopravu a skladování. Samozřejmě, ne vždy
u nás roste všechno, na co máte právě chu - zkuste k tomu přistoupit kreativně a naplánujte si vaření podle dostupných surovin. Léto je perfektní
k vytváření zásob - zavařte nebo zamrazte rajčata, papriky nebo ovoce a
v zimě jako když je najdete. Mnoho informací a nápadů týkajících se tohoto
tématu naleznete na webu projektů „Zachraň jídlo“ nebo „Kup, co sníš“.

SKLADUJEME SPRÁVNĚ
Existují jednoduché principy, které vám pomohou udržet potraviny co nejdéle v pořádku. Naučte se využívat teplotní zóny své ledničky, trocha pozornosti při vybalování nákupu se vám vrátí v lepší kvalitě a delší trvanlivosti jídla.
Seznamte se s pojmy „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost do“ - ten
první se používá u potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno
podléhají zkáze (mléčné výrobky, chlazené maso, ryby, výrobky studené
kuchyně), zatímco značení „minimální trvanlivost do“ se vztahuje na sušenky, těstoviny, zavařeniny, koření, čaje, konzervy atd. Ty jsou zpravidla
vhodné ke konzumaci i po uplynutí data, výrobce však již negarantuje její
plnou výživovou a chuovou kvalitu, více v kampani mapko.cz.
Zdroj: Arnika,z.s. – Jak na odpady v Praze.

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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Vodohospodářské služby městyse Jince

září 2022

Velký projekt je dokončen
Projekt s názvem „Optimalizace a doplnění systému zásobování
vodou městyse Jince“, který řešil výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitách ulice Pod Plešivcem, v Rejkovicích a části
Běřína společně s rekonstrukcí úpravny vody Velcí, byl v červnu
tohoto roku stavebně dokončen. Začátkem července byl na nově zrekonstruované úpravně vody zahájen roční zkušební provoz.
Městys Jince získal k 31. 12. 2015 do svého majetku převodem od ministerstva obrany mimo jiné právě úpravnu vody, která však byla po stránce fyzické i morální na pokraji své životnosti. Technologie úpravny vody
z konce 70. let minulého století byla zastaralá a nevyhovující, protože neprošla žádnou zásadní modernizací. Celkově tak stav úpravny vody představoval riziko při zajišování dodávek kvalitní pitné vody pro zásobované
obyvatele i subjekty. Bez provedení celkové rekonstrukce a modernizace by
nebyl provoz úpravny vody nadále udržitelný. Docházelo by k častým závadám spojeným s omezením dodávek nebo s dodávkou zhoršené kvality
vody, proto se městys k rekonstrukci úpravny vody odhodlal.
Nová technologie úpravny vody pomůže mimo jiné odstranit problémy s kolísající kvalitou surové vody z Pstruhového potoka, která se mění
vlivem počasí (jinou kvalitu má voda v potoce po deštích, jinou v době, kdy
neprší apod.). Do úpravny vody byla také přivedena voda z prameniště
Velcí, která před rekonstrukcí úpravny přitékala do vodovodní sítě bez
úpravy, pouze s hygienickým zabezpečením. Nyní je již veškerá voda před
její dodávkou všem spotřebitelům řádně upravována a hygienicky zabezpe-
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čována na úpravně vody. Podle prvních provozních výsledků je účinnost
úpravny vody i kvalita vyráběné vody dobrá.
Účelem výstavby vodovodu v ulici Pod Plešivcem, v Rejkovicích a
v části Běřína bylo zajištění dostatečného množství kvalitní vody pro obyvatele a napojení dosud nepřipojených nemovitostí na veřejný vodovod.
Výstavba splaškové kanalizace zase vyřeší odvedení splaškových odpadních vod od dosud nepřipojených nemovitostí s jejich následným čistěním na čistírně odpadních vod v Jincích. Po vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným úřadem bude možné začít obyvatele na veřejný vodovod
a kanalizaci připojovat.

Realizace stavby trvala dva roky a celá investiční akce vyšla městys na cca
120 mil. Kč. Polovina byla uhrazena z dotace, kterou městys Jince získal
od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, na druhou polovinu si městys vzal úvěr, který
bude splácet dvacet let splátkami ve výši 3 mil. korun ročně.
Městys ještě počítá s rozšířením veřejného vodovodu a kanalizace i do další části Běřína. Na tuto akci je již hotový projekt, stavební povolení
a vybraná stavební firma. I v tomto případě bude městys žádat o dotaci
u Státního fondu životního prostředí.
Bc. Miroslava Tichá
ředitelka VSMJ
Fotoalba:
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_upravny_vody_Velci_2021-22/
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Optimalizace_systemu_zasobovani_
vodou_2020-22/
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Vojenské lesy a statky

září 2022

Brdské stromsázení nabídne lidem
unikátní možnost zanechat stopu v krajině,
kde žijí
Přij te v sobotu 17. září na Padrské pláně a zanechejte v krajině stopu
v podobě „svého“ ovocného stromu v nové aleji! Pomozte nám měnit brdskou přírodu. Poj te ji společně s námi udělat ještě pestřejší a hezčí.
To je ve zkratce poselství unikátní dobrovolnické akce Brdské stromsázení 2022, kterou pořádají Vojenské lesy a statky 17. září 2022
v blízkosti Padrských rybníků. Alej třešní, která zde vyroste okolo
Altánské cesty v místech, kde kdysi stála zaniklá obec Přední Zaběhlá,
symbolizuje novou strategii státního podniku, který je správcem bývalého
vojenského prostoru Brdy.
Ovocné stromy, které v září budeme na Padrtích sázet, jsou symbolem
návratu k pestrosti, kterou měly české lesy ještě před nástupem intenzivního hospodaření spojeného s průmyslovou revolucí. Symbolem našeho
úsilí je, aby se obyvatelé, kteří v okolní krajině dnes žijí, mohli opět těšit
z druhově a věkově rozmanitých lesů s celou paletou stromů, které v nich
historicky rostly.
Přestože na Brdském stromsázení budou dobrovolníci vysazovat aleje,
Vojenské lesy počítají, že se třešně „ptáčnice,“ jabloně lesní, i tzv. polničky
(plané hrušně) společně s dřínami, dříšalami či různými druhy jeřábů
vrátí také přímo do lesních porostů, aby zadržovaly v krajině vodu, zvyšovaly její biodiverzitu a poskytovaly potravu lesní zvěři, ptákům i hmyzu.
A hlavně, aby udělaly brdské lesy ještě krásnějšími.
Pro vás, coby naše nejbližší sousedy, tato akce představuje příležitost, jak
zanechat v krajině, v níž žijete, svou vlastní stopu až do 22. století.
Vy a vaše děti či vnoučata si při toulkách Brdy budete moci připomínat:
„Tento strom jsme s tátou a mámou (dědou a babičkou) zanechali budoucím generacím právě my.“
Vedle sázení jsme připravili na Přední Zaběhlé bohatý doprovodný program
s divadlem, lesní pedagogikou pro děti, opékáním buřtů, ukázkami práce
s koňmi či lesnické techniky, komentované cyklovýlety s našimi lesníky po
okolních přírodních i historických zajímavostech. A že jich v okolí Padrtě
je nepřeberně!

18

Součástí bude i velká soutěž o jubilejní strom v rámci obří obnovy lesů,
která u VLS už několik let intenzivně probíhá v souvislosti s aktuální
kůrovcovou kalamitou. Od začátku kalamity v roce 2014 jsme jich vysadili 999 999 999! A právě ten stomiliontý strom možná čeká 17. září na Brdském stromsázení právě na vás!
Bude označen malým tubusem ukrytým v kořenovém systému. Kdo si jej
náhodně vybere, dostane od nás dárek v podobě víkendového pobytu
v krásné lovecké chatě uprostřed unikátní přírody, o níž VLS pečují. Samozřejmě s atraktivním programem přizpůsobeným na míru rodině, která
si slavnostně onen legendární stomiliontý strom VLS na závěr Brdského
stromsázení vysadí.

Sobotní akce 17. 9. bude probíhat po celý den od 10.00
do 16.00 hodin.
Parkování: hlavní odstavné parkoviště najdete v lokalitě Červený lom
na lesní cestě z Bukové či od Nepomuku k Padrským pláním. Zaparkovat
rovněž můžete i na dalších menších parkovištích po obvodu celé oblasti,
jejichž mapku, stejně jako spoustu dalších informací o této unikátní akci,
najdete na webových stránkách VLS či na podnikových sociálních sítích.
Přije te autem, na kole, pěšky, hlavně dorazte! Těšíme se na vás.
David Novotný
ředitel divize VLS Hořovice

Zdroj snímku: Geocaching.com
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MAS Brdy

září 2022

Nevíte, kam po základní škole?
Přijte na Veletrh středních škol
Veletrh středních škol je akcí určenou především pro žáky osmých
a devátých tříd základní školy, ale také pro jejich rodiče a pedagogy. Zájemci se mohou tímto způsobem seznámit s nabídkou studijních oborů ze širšího regionu a zároveň získat informace o možném pracovním uplatnění.

Veletrh středních škol proběhne v pondělí 19. září 2022
v čase od 9.00 do 17.00 hodin.
V příbramském Estrádním sále (Kulturní dům, Legionářů 400, Příbram)
budou přítomni zástupci více než 20 středních škol a představí svoji nabídku studijních oborů.
Dopolední čas je vyhrazen pro základní školy a jejich žáky, odpoledne pro
širokou veřejnost.
P ř e d n á š k y k o n a n é v d o p o l e d n í c h h o d i n á c h v r á m c i Ve l e t r h u
středních škol:
• Volba povolání a střední školy pro žáky vycházející ze ZŠ
• Kariérové poradenství aneb Střední školou to nekončí
• Stručný průvodce přijímacím řízením na střední školy
• Komplexní řešení pro výběr školy z pohledu školního psychologa
Vstup je zdarma.
Veletrh pořádají Místní akční
skupina Podbrdsko, město
Příbram a Místní akční skupina Brdy.
Případné dotazy směřujte
na e-mail:
mappribram@gmail.com.
Za pořadatele Jana Filinová,
Místní akční skupina
Podbrdsko
www.mappribram.cz
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Informace z redakce

září 2022

Čtenáři píší
Rády bychom poděkovaly Úřadu městyse Jince a paní Lucii
Havrlíkové za dárkové balíčky a gratulace k našim narozeninám.
Bylo to velmi milé.
Libuše Tomášová
Milena Paterová
Jana Šebková
Marie Burianová
za Vlastu Čermákovou – dcera Jana Tesařová

Poděkování chovatelům
V sobotu 25. června 2022 se v chovatelském zařízení ZO Českého svazu
chovatelů Jince konala členská a volební schůze Klubu chovatelů dojných
plemen koz při SCHOK z. s. s doprovodným programem a odpolední částí
určenou veřejnosti.
Počasí nás častovalo přívalovými dešti, které nás ovšem
nezaskočily, protože štěstí
přeje připraveným. A tak zázemí chovatelského zařízení a
zapůjčené stany ochránily přítomné dvou i čtyřnožce. Ten,
kdo dorazil, měl možnost se
pokochat krásou anglonubijských koz, ochutnat jejich lahodné mléko bez charakteristického kozího aroma, různé druhy sýrů. Pro
ty, kteří dávají přednost masu, byly připraveny klobásky. Celý den se nesl
v přátelském duchu a díky nabitému programu utekl „jako voda“.
Touto cestou bychom rádi poděkovali ZO ČSCH Jince za zapůjčení chovatelského areálu a pomoc při přípravách akce a městysu Jince za zapůjčení
stanů, které byly, díky rozmarům počasí, tolik potřebné.
Jménem výboru Klubu chovatelů dojných plemen koz
Mgr. Renata Dolejšová
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Karšíkova studánka
Milí čtenáři oblíbeného jineckého měsíčníku,
stejně jako vy se i já po mnoho let, u mne již dokonce desetiletí, rád procházím nebo na kole projíždím naší krásnou brdskou přírodou.
Především na cyklotoulkách do vzdálenějších míst mne vždy něco překvapí. Mám rád vůni čerstvě pokáceného dřeva. Často mě však děsí dlouhé,
někdy doslova „nekonečné“ haldy dřeva, neřkuli ohromné holiny. Například na oblíbeném vrchu Praha. Z míst, známých mnohým z nás, z tradičních lednových pochodů Klubu přátel Mrázka. Dnes by to tam asi již nepoznal!
O to víc mne vždy potěší posezení u některé ze zurčících studánek, které je
nejen pohlazením po duši, ale především lahodným osvěžením chutnou pramenitou vodou. Drmotova studánka mezi Hořovickou a Jineckou baštinou, Mariina studánka při cestě na Tok, studánka proti chatě na Carvánce
a mnohé další. Vždy si alespoň láhev „živé“ vody přivezeme domů.
Při návštěvě Padrských rybníků to pak bývá o něco „hutnější“ občerstvení, s pivkem a některou z klobásek ve vyhlášené „občerstvovně“ v Míšově!
Při jedné z posledních cest k „Benešáku“ na Jordánu, jsme se zapomněli
zastavit u studánky pod hájovnou Na Hlíně, a tak jsme to „zachránili“
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návštěvou Karšíkovy studánky za ohrazenickým Luhem s velmi lahodnou vodou, oblíbenou mnoha místními i přespolními.
Zde nás velice, ale opravdu velice, potěšila velmi vkusně nově upravená
studánka s krásným, oproti jiným studánkám netradičním zastřešením
a hezkou lavičkou pro znavené poutníky.
Snad to byl dárek místním ke „Sjezdu rodáků“ zvelebenou studánkou,
symbolicky pramenící pod Koníčkem, právě mezi obcemi Ohrazenicí
a Velcí?
Každopádně autorům za tento „bohulibý“ počin velice upřímně děkujeme!
Uběhlo několik dní od naší návštěvy výše uvedené, vkusně upravené studánky a z místního informačního zdroje „Jedna paní povídala“ jsme zjistili, že autorem velmi pěkné úpravy Karšíkovy studánky je místní vynikající nástrojař i oblíbený truhlář pan Pavel Zelenka.
Za výtečně vykonanou práci, mimo jeho jinak nabitý pracovní
program, si zaslouží pan Pavel Zelenka ještě jednou naše vřelé
poděkování!
HoPa

Neztratila se vám kočka?
Koncem července se u rodinného
domku v Jiráskově ulici v Jincích
náhle objevilo tmavé odrostlejší
kotě – je to krásná kočičí slečna.
Je možné, že se někomu ztratila či zabloudila. Je velice přítulná a čistotná.
Pokud ji hledáte, nebo jí chcete
před nastávající zimou poskytnout domov, volejte na tel. číslo
725 535 716.
Za pomoc s hledáním majitele nebo nového domova děkují obyvatelé ul. Jiráskova, kteří o kočičku prozatím pečují.
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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.
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Společenské centrum JS a kulturní komise

září 2022

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

na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která
se bude konat ve středu 7. září. Další schůzka se uskuteční 5. října.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)

zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském centru
J. Slavíka, která se bude konat ve čtvrtek 8. září. Další schůzka se
uskuteční 6. října.
➢ 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
Městys Jince pořádá 3. 9.
od 14 do 17 hodin
Den seniorů.
Místo konání: venkovní
posezení hotelu Kratochvíl
v Jincích.
K poslechu zahraje kapela
Litavanka Míly Kadlece.

Jinecká kapela Litavanka

17. září 2022

Výprava na Klouček
Po roce se dne 17. 9. 2022
vydáme na vrch Klouček.
Sraz účastníků ve 13 hodin
u hotelu Ermi v Jincích
na Královkách.
Dobrou náladu a pevné
boty s sebou.
Těšíme se na hojnou účast.

Účastníci loňské vycházky na Klouček
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Komunitní centrum - knihovna Jince

září 2022

Nezapomeňte, knihovnu, internet pro veřejnost, kopírovací a laminovací službu, zhotovení kroužkové vazby můžete využít i v sobotu
3. září 2022 od 9.00 do 12.00 hodin.

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

první v měsíci

9.00 – 12.00

Z důvodu účasti na volbách bude knihovna v pátek 23. 9. 2022 otevřena
pouze od 9.00 do 11.00 hodin.

Knižní novinky
I v červenci a srpnu nám naši spoluobčané darovali mnoho
titulů k obohacení našeho knižního fondu, další jsme i nakoupili.
Úplný seznam knih naleznete na webových stránkách knihovny
www.jince-knihovna.cz v online katalogu.

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Výtvarná dílna
dne 20. 6. – téma Sovičky
Již několikrát se sovy a sovičky
staly předmětem našeho tvoření.
Snad i tyto poslední se budou líbit
alespoň tak, jako našim malým
tvořilkám.
Více foto: https://knihovna-jince.
rajce.idnes.cz/Vytvarna_dilna_
dne_20._6._2022_-_tema_Sovicky/
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Aktualizace knihovního fondu
Ani o prázdninách knihovna nezahálela. Ve dnech 12. – 13. července 2022
byla provedena za pomoci knihovnic Knihovny Jana Drdy Příbram aktualizace knihovního fondu. Několik fotek najdete na Facebooku knihovny.
Ve dnech 24. – 26. srpna 2022 pak proběhla, taktéž za účasti knihovnic
KJD Příbram, revize knihovního fondu.
Vyřazené knihy můžete zakoupit za symbolickou cenu na připravovaném
piknikovém knižním bazaru dne 1. 9. 2022 – viz článek v sekci Připomínáme.

Připomínáme
Soutěž pro děti na měsíc ZÁŘÍ
Téma:
MŮJ DOMÁCÍ MILÁČEK
Odevzdání:
do 16. září 2022
Vyhodnocení: 22. září od 15 hod. - POZOR změna! Již ve čtvrtek!
v komunitním centru - knihovně
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.
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Zářijové pondělní výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hodin
5. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 9.

Ptačí svět
Siluety zvířat
Mozaika z luštěnin
Podzimní výzdoba do oken

Pro žáky základních škol pořádá komunitní centrum – knihovna:

Autorské čtení
s Janou Semelkovou
„Od rukopisu ke knize“
– nakladatelství JaS
15. 9. 2022

10.00 hod

ZŠ Hluboš

15. 9. 2022

13.30 hod

ZŠ Jince

Beseda s výtvarníkem, ilustrátorem, spisovatelem,
komiksovým kreslířem publikujícím pod pseudonymem
VHRSTI
„O drakovi, který byl příliš vybíravý“
22. 9. 2022

10.00 hod

ZŠ Hluboš

22. 9. 222

13.30 hod

ZŠ Jince

Připravujeme
Soutěž pro děti na měsíc ŘÍJEN
Téma:

LES A JEHO DARY

Odevzdání:
do 14. října 2022
Vyhodnocení: 21. října 2022 od 15.00 hodin
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.

28

Říjnové pondělní výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hodin
3. 10.
10. 10.
17 10.
24. 10.
31. 10.

Drak
Listy
Krmítko
Podzimní dekorace
Pohádková postavička

3. - 9. 10. 2022
TÝDEN KNIHOVEN - 26. ročník
Vyhlašuje ho pravidelně Svaz knihovníků
a informačních pracovníků.
Letošní motto zní: Udržitelnost.

V rámci něho proběhne NOC MEZI KNIHAMI.
Sraz nocležníků bude před komunitním centrem v pátek 7. října 2022
v 19.00 hod, konec akce je plánován na sobotu v 8.00 hodin.
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která je k dispozici
v knihovně, uzávěrka přihlášek v pátek 30. 9. 2022.
Akce je kapacitně omezená a vhodná pro děti od 7 let.

Prostory
knihovny
nabízejí dostatek
místa k hrám
a odpočinku

Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Knihovna Jince

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

září 2022

JINEČÁČEK brzy v novém
Ačkoli se může zdát, že Jinečáček usnul na vavřínech, opak je pravdou.
Aktivita členek se však momentálně místo organizace akcí a provozování
herny zaměřila primárně na vytvoření nového zázemí, aby spolek mohl
znovu ožít a plnil to, co je jeho smyslem.
Spolek Jinečáček v minulém roce požádal prostřednictvím MAS Brdy, z. ú.
o dotaci z Programu rozvoje venkova na rekonstrukci a vybavení prostor
po bývalé knihovně ve Společenském centru Josefa Slavíka. Zapůjčením
větších prostor se nám zcela otevřely nové možnosti. V přízemí naleznete
jednak prostornou místnost s kobercem a zrcadly, která bude sloužit jako
herna pro malé děti, v době jejího uzavření lze pak místnost využít např.
pro cvičební a jiné pohybové lekce. Další místnost poslouží jako zázemí pro
pořádání besed a seminářů, ve spojovací chodbě vzniká pracovní kout pro
kreativní dílny a gastromotorické vzdělávání.
Věříme, že se nám povede také najít šikovnou maminku, která by se s elánem a chutí pustila do vedení herny. Zájemkyně se mohou na bližší informace dotázat na tel. čísle 775 233 182.

JINEČÁČEK připravuje:
Den otevřených dveří (polovina září)
Brdský sedmiboj (18. 9.)
Jineckou drakiádu (říjen)
a Martinská světýlka (pátek 11. 11.)
Bližší informace sledujte na našich FB stránkách Jinečáček.
Ivana Chocholová

Nové
prostory
Jinečáčku
už se rýsují

Jinečáček
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Pionýrská skupina Jince

září 2022

Pionýrský oddíl TRILOBIT
Letní tábor
Od 7. do 21. srpna 2022 trávili
členové oddílu
Trilobit
část
prázdnin na letním táboře v jihočeském Stálkově.
Program tábora
byl zaměřen na
poznávání přírody, táboření, ale
i sport, tvoření,
výlety a spoustu dalších aktivit včetně etapové hry. Ubytováni jsme byli
v tradičních podsadových stanech, zázemí základny tvořil srub, kde byla
kuchyně s jídelnou a klubovna.
Podrobněji o našem táborovém životě uprostřed krásných lesů České
Kanady v blízkosti rybníka se dočtete v příštím čísle zpravodaje, zatím
koukněte na pár fotografií a tiše dětem závi te.

31

Zdroj fotografií:
Facebook Pionýrský oddíl
Trilobit

Markéta Fraitová
vedoucí oddílu
Trilobit
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Šachový kroužek PS Jince
Celoroční soutěž
Šachového oddílu PS Jince
V pionýrském roce 2021-2022 probíhala naše činnost v dost složitých podmínkách. Hodně akcí se uskutečnilo na dálku, v neobvyklých termínech,
nebo se vůbec nekonalo. Kvůli omezením i v předcházejícím roce jsme
do žákovských soutěží zařadili i dorostence. To se projevilo také při vyhodnocení celoroční soutěže, které proběhlo ve středu 29. června. Přesvědčivým vítězem se stal Antonín Mezera, který vynikal v řešení
domácích soutěží, ale samostatnost prokázal i při přípravě na kontaktní
šachové soutěže. Dalšími nejúspěšnějšími žáky ZŠ a MŠ Jince byli Robert
Tržil a Vojtěch Přibyl.
1.
Mezera Antonín
2011
Jince
305
2.
Hečl Adam
2004
Jivina
237
3.
Brotánek Tomáš
2004
Komárov
208
4.
Mauric Jan
2013
Jince
191
5.
Tržil Robert
2013
Jince
181
6.
Mauricová Ivana
2015
Jince
124
7.
Přibyl Vojtěch
2011
Jince
122
8.
Došek Vojtěch Karel
2013
Běštín
114
9.
Lísková Tereza
2006
Jince
108
10.
Ungr Šimon
2009
Jivina
83
11.
Došková Johana
2015
Běštín
33
12.
Maršálek Daniel
2010
Felbabka
31
13.
Štufka Martin
2007
Příbram
30
14.
Klán Lukáš
2011
Hostomice
26
15.
Míka Daniel
2014
Jince
25
atd. … celkem 32 účastníků.

Antonín Mezera

Robert Tržil
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Vyhodnocení celoroční soutěže

Vyhodnocení bylo spojeno s výstavou různých druhů šachových souprav
v zasedačce Společenského centra. Největší zájem byl o vyřezávané ze dřeva, skleněné a umělecké cínové.

Turnaj k Mezinárodnímu dni dětí proběhl ve středu 22. června
ve Společenském centru JS. Zúčastnit se mohli zástupci všech generací.
Žáci byli vyhodnoceni zvláš.
V celkovém pořadí zvítězil domácí hráč Miroslav Maršálek před Adamem Hečlem z Jiviny a nejlepší dívkou Terezou Lískovou z Jinec.
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Z žáků byl nejlepší člen Pionýra a TJ
Jince Vojtěch Došek. Následovala
2. Johanka Došková (nejmladší
hráčka, oba z Běštína) a 3. Jakub
Maršálek (nejmladší hráč) z Felbabky. Všichni tři budou od září žáky Základní školy Jince, z toho dva posledně jmenovaní novými.
Nejlepším neregistrovaným hráčem
byl na 5. místě Vladislav Klimeš z
Čenkova.

Vojtěch Došek

Nastávající školáci Johanka a Jakub s Jiřím Klimešem

Další miniturnaje se konaly o prázdninách. Proběhlo jich šest
a byl o ně zájem. Celkové výsledky budou známy až po uzávěrce Jineckého
zpravodaje.
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Letni_sachove_miniturnaje_
Jince_2022/

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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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

září 2022

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/

Učitelé hudebního a literárně-dramatického oboru:
Pavel Hrubý:
zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh, soubor trubačů
Mgr. Alena Packová, DiS.:
přípravná hudební výchova (PHV), hudební teorie a hudební dílna, zpěv,
housle, houslový soubor
Karel Ambruš, dipl.um.:
zobcová flétna, klarinet, saxofon
Bc. David Štěch, DiS.:
zobcová flétna, trubka, soubor zobcových fléten
Jana Kosharisová:
akustická kytara
MgA. Anna Olejníková, DiS.:
příčná flétna, klavír, sborový zpěv, hudební teorie
Věra Obdržalová, dipl.um.:
akordeon, klavír
Michal Filina dipl.um.:
akordeon, klavír
BcA. Bára Šůstková:
literárně-dramatický obor (divadlo)

Máte zájem o vzdělávání v naší škole?
Přijte začátkem září.
Termín dodatečných přijímacích zkoušek do všech oborů
a pro všechna místa vzdělávání bude včas zveřejněn na webu
ZUŠ JJR Rožmitál p. Tř.: https://www.zusjjrrozmitalptr.cz/
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Učitelský sbor jinecké pobočky ZUŠ

Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023
Od čtvrtku 1. září bude probíhat domluva termínu docházky (rozvrhu
hodin) formou elektronické a telefonické komunikace.
Dle potřeby sledujte aktuální informace na webu pobočky:
https://zusjince.webnode.cz/…me/
a Facebooku: https://www.facebook.com/…ce/

Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010

ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.
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Zdravotnictví

září 2022

Informace z ordinace praktického lékaře
Očkujeme proti Covid-19 – po předchozím objednání.
• Do ordinace chodí pouze objednaní pacienti.
• Nemocní pacienti předem zavolají a bude jim určen čas příchodu.
Telefon: 318 692 205.
• Výpis ze zdravotní dokumentace neděláme na počkání. Lze si ho objednat po telefonu.
• Nové pacienty nepřijímáme, kromě těch, co přecházejí z dětské ordinace.
Iva Jelínková, zdravotní sestra

Informace z dětské ordinace
Akutní vyšetření i prevence
Je nutné se vždy objednat na určité datum i hodinu!
• MUDr. Daniela Štorchová: tel. 728 143 075
• sestra Veronika Dvorská: tel. 774 291 390
Opatření je z důvodu, abyste chránili sebe i své děti, aby se zdravé děti
nepotkávaly s nemocnými! Určité hodiny jsou vyhrazeny pouze novorozencům a kojencům.
Prosíme NEMOCNÉ pacienty, aby naše zdravotní středisko navštěvovali
s respirátorem nebo rouškou. Děkujeme.

Očkování
Od srpna 2022 v ordinaci Jince a Hostomice očkujeme proti COVID-19 vakcínou PFIZER jednou za 14 dní zájemce o první, druhé, třetí i čtvrté dávky:
• děti od 5 do 11 let pouze dvě vakcíny; • děti od 12 do 18 let pouze tři
vakcíny; • od 18 let čtyři vakcíny.
Na očkovaní je nutné se objednat (i zájemci, kteří nejsou ve zdravotním
středisku registrovaní) a domluvit termín se zdravotní sestrou Veronikou
Dvorskou na tel. 774 291 390.
Od ledna 2022 nabízí a poskytují zdravotní pojišovny:
• dětem od 14 do 15 let plně hrazené očkování proti MENINGOKOKŮM
vakcínou Bexsero a Nimenrix.
• dětem od 13 do 14 let plně hrazené očkování chlapcům proti RAKOVINĚ
varlat a dívkám proti rakovině děložního čípku.
Více informací získáte v dětské ordinaci. Zájemci o tato očkování se musí
objednat u paní doktorky MUDr. Daniely Štorchové na tel. 728 143 075.
Dále nabízíme nastřelení náušnic značky ESTELLE všem zájemcům
a dětem od ukončeného 4. měsíce věku. Na výběr máme náušnice ze stříbro-chirurgické oceli, chirurgické oceli potažené 24k zlatem nebo titanové.
Veronika Dvorská, zdravotní sestra
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Sbor dobrovolných hasičů Jince

září 2022

Hasičské výročí
V červnu si naši hasiči připomněli 145 let činnosti sboru. Slavnostní nástup se konal 25. června 2022 dopoledne na náměstí v Jincích a zúčastnily
se ho sbory z Čenkova, Ohrazenice, Bratkovic, Obecnice, Hořovic a Jinec,
včetně družstva mladých hasičů.

Velitel jednotky SDH obce Vladimír Valta podal hlášení místostarostovi
městyse Jince Jánu Vavrekovi a po slavnostním pozdravu společně položili
věnec k památníku obětí válek.

Pan místostarosta přednesl projev o historii i současnosti Sboru dobrovolných hasičů v Jincích. Zmínil, že sbor byl dokonce několikrát zrušen, ale
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vždy se našli zapálení občané, kteří jej vzápětí postavili na nohy. Sbor má v současnosti 57 členů včetně dětí, z toho 12 žen.
Hasiči bývali vždy ve své činnosti aktivní,
a také dnes patří k našim nejspolehlivějším
spolkům, který je vždy po ruce a ochotně
pomůže. Toto poslání vykonávají zpravidla
ve volném čase, bez nároku na odměnu, bez
ohledu na počasí a osobní pohodlí. Zrušení
VVP přineslo okolním obcím rozšíření katastrálního území, což je jeden z důvodů, proč
se v posledních letech vedení městyse Jince
snažilo jednotce pořídit lepší techniku, vybavení hasičského domu i jeho
rekonstrukci.
Místostarosta jménem vedení obce poděkoval všem členům jednotky za
zásahovou činnost, všeobecnou pomoc občanům při povodních, nepřízni
počasí a dalších událostech. Rovněž za přípravu mladých hasičů, kterým
se věnují především pánové Balvín, Valta a Kenardžiev jr.
Poděkování patří za pomoc při odborné přípravě také Hasičskému záchrannému sboru Hořovice a Příbram a Okresnímu sdružení hasičů Příbram. A dobrá spolupráce je i se sousedními jednotkami v Ohrazenici, Čenkově, Bratkovicích či Obecnici. Pro zdárné pokračování činnosti spolku
popřál místostarosta všem dostatek sil, pevné zdraví a především mír.
Po projevu přečetl rozkaz starosty sboru k udělení ocenění členům SDH
Jince:
Okresní sdružení hasičů Příbram udělilo:
• medaili „Za příkladnou práci“ Sboru dobrovolných hasičů Jince a jeho
starostovi Janu Hakenovi;
• „Čestné uznání“ Jiřímu Balvínovi.
Starosta 7. okrsku Jan Haken udělil:
• medaili „Za příkladnou práci“ členům SDH Jince Vladimíru Valtovi,
Janu Krnáčovi, Pavlu Hanákovi a Jánu Vavrekovi;
• medaili „Za zásluhy“ Miroslavu Koukolovi;
• medaili „Za věrnost 10 let“ Michalu Hlaváčkovi, Milanu Choutkovi,
Davidovi Kunzovi, Patriku Gocalovi, Jiřímu Balvínovi a Ivetě Vinšové;
• stužku „Za věrnost 30 let“ Pavlu Hanákovi a Soně Verešové;
• stužku „Za věrnost 40 let“ Květuši Hejnalové, Marii Kratochvílové
a Olze Sivákové.
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Starosta městyse Jince Josef Hála udělil SDH Jince pamětní stuhu
ke 145. výročí vzniku.

Po předání ocenění
všichni uctili památku všech bývalých členů minutou
ticha. Poté místostarosta vyzval
J. Balvína k předání členských průkazek novým členům
družstva mladých
hasičů.
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Na náměstí byla při slavnostním nástupu vystavena i zásahová technika
naší jednotky, která byla získána z dotací či po vyřazení v jiné organizaci:
TATRA - CAS 32/6000 je v používání od roku 2012 po celkové repasi;
IVECO Magirus - CAS 20/3000/200 2ST byla získána od HZS Středočeského kraje před 2 lety, nyní hlavní prvovýjezdové zásahové vozidlo;
VW T6 - DA - nové dopravní vozidlo z dotace IROP a MVČR od 11/2019;
VW T5 - OA – získáno po vyřazení od Městské policie Praha 1/2020, členové jednotky provedli rekonstrukci a opravy svépomocí.
V uplynulém období jednotka získala celkem silné vybavení vozidly, veškerá technika byla oficiálně předána právě v den slavnostního nástupu.
Do dalšího období bude potřeba pořídit garáže pro techniku jednotky,
potřeby pro zásahy, např. speciální obleky, boty, přilby atd.

Mladí hasiči poté předvedli v rámci oslav 100 let založení fotbalového klubu ukázku zásahu v areálu SK Jince 1921, za kterou sklidili bouřlivý
potlesk přítomných diváků.
Fotoalbum: https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/145_let_SDH_Jince/

Hasiči o prázdninách neleží na pláži
Činnost našich hasičů je kromě základní povinnosti chránit majetek a životy našich spoluobčanů různorodá. Mimo tradičních úklidových akcí,
jako je sběr starého železa, se účastní různých sportovních aktivit.
Letos jsme pořádali soutěž v požárním sportu v rámci okrsku, kde naši
malí i velcí borci nepropadli. V rámci osvěty navštívili naši hasiči děti
v mateřské školce, kde kromě ukázek techniky a výkladu o jejich práci
předvedli naše nejmenší děti z hasičské přípravky svým spolužákům ukázky opravdových zásahů.
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Zásahová jednotka nezahálí, operační středisko kluky průběžně posílá
na různé „akce“, například v květnu na likvidaci padlých stromů v cestě,
v červnu k poruše prasklého hydrantu, vzápětí k lesnímu požáru u Bukové. V červenci vyjeli k prasklému hlavnímu uzávěru vody na Zborovské
a pár dní poté k lesnímu požáru u Podluh a u Rejkovic. V srpnu hasiči
provedli transport zraněného turisty z CHKO Brdy a 13. 8. se zúčastnili
oslav 70 let SDH Ohrazenice. Navíc byl čas prázdnin a dovolených, takže
torzo hasičů, které se neslunilo u moře, se modlilo, aby nějaký rádoby
turista nerozdělával ohníčky
v lesích, ačkoli je to přísně zakázáno. Ale mnohdy je to jako
ten pověstný hrách házený na
ze .

Víkend bez maminky
Mladá hasičata byla na výletech s hasičskou tematikou
a na přelomu prázdnin absolvovala v pořadí již čtvrtý „Víkend
bez maminky“ v hlubokém brdském pralese, kde bojovala
o přežití v drsných podmínkách. Vrátili se všichni.
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Blíží se podzimní sběr železného šrotu
Jinečtí hasiči pořádají sběr železa v Jincích, Rejkovicích a Běříně.

Železná sobota se bude konat 24. září od 8.00 do 12.00 hodin.
Máte-li možnost, nechte odpad za vrátky na dvoře, rádi si pro něj dojdeme.
Chceme tímto opatřením zabránit snadnému obohacení nezvaných
„pomocníků“. Připravte pouze železo! Ani letos nebudeme odvážet
velkoobjemový a nebezpečný odpad (lednice atp.) - tento patří
na sběrný dvůr!
za SDH
Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Český rybářský svaz, MO Jince

ářský s

, z.s.

Český r
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z
va

Výbor Českého rybářského svazu
informuje

září 2022

1) Schůze výboru se koná ve dne 6. 9. 2022 od 17.00 hod
M
O Ji n c e
na domečku ČOV.
2) Odevzdání krmiva je možné realizovat dne 6. 9. 2022 od 17.00 do 17.30
hod u domečku ČOV.
3) Brigády se konají dne 3. 9., 10. 9., a 17. 9. 2022. Potvrzení účasti je
do 48 hodin před zahájením brigády na mobil: +420 723 972 014, nebo
na e-mail: rybarijince@seznam.cz.

Rybářské závody členů MO Jince starších 18 let
se konají 1. října
Výbor, za podpory městyse Jince, pořádá dne 1. října 2022 rybářské
závody členů MO Jince starších 18 let O Putovní pohár ČRS, z. s.,
MO Jince a městyse Jince na rybníku Nový (Čarda).
Program:
• 7.30 - 8.00 - prezence a vylosování míst pro lov, seznámení s podmínkami závodu,
• 8.00 do 10.30 - závody,
• 10.30 do 11.00 - přestávka s občerstvením,
• 11.00 do 13.30 - závody,
• 13.30 - vyhodnocení závodů.
Po d m í n k y r y b á ř s k ý c h z á v o d ů :
• rybářských závodů se mohou účastnit členové ČRS, z. s., MO Jince
starší 18 let (včetně výboru a dozorčí komise), kteří mají zaplacenou
členskou známku za rok 2022 a hosté z ČRS, z. s., SÚS;
• startovné činí 150,00 Kč a hradí se při prezenci;
• lov ryb se řídí rybářským řádem, ve znění platných dodatků. Povolen
je lov na jeden prut s jedním návazcem a jednoduchým háčkem (povinnou výbavu mít s sebou);
• vnadění (zakrmování) je povoleno;
• vylosovaná místa pro lov jsou po celou dobu závodů trvalá, tzn.,
že se nebude provádět rotace míst závodících.
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Hodnocení:
• hodnotí se délka ryby v cm (délka ryby se měří od vrcholu rypce
po konec paprsků ocasní ploutve). Každý l cm změřený ulovené ryby
se počítá za 1 bod.;
• hodnotí se všechny ulovené ryby;
• hodnocení provádějí úsekoví rozhodčí (členové výboru a členové dozorčí
komise).
Rybářské závody členů
ČRS, z. s., MO Jince starších 18 let O Putovní pohár ČRS, z. s., MO Jince
a městyse Jince se pořádají každý rok na rybníku Nový (Čarda).
Výbor se těší na vaši účast. Doufejme v pěkné počasí.
Výbor ČRS, z. s., MO Jince

Český svaz zahrádkářů

září 2022

Český svaz zahrádkářů Jince p o ř á d á
v sobotu 10. září 2022 zájezd

Zahrada Čech
Litoměřice
Přihlášky: paní Iva Jelínková, ordinace
praktického lékaře MUDr. Jaroslava Smutného
v Jincích, tel. 318 692 205.
Cena zájezdu:
členové ZO ČZS 50 Kč, ostatní 250 Kč/os.
Odjezd autobusu:
7.00 Čenkov
7.05 Jince - nádraží
7.10 Jince - sokolovna
7.15 Jince - náměstí a dále dle dohody
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Farnost Jince

září 2022

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

Svátosti církve
Svátosti církve jsou účasti na Božím životě a týkají se všech úseků a důležitých okamžiků života křesana. Jsou tedy nejvnitřnějším dialogem mezi
životem mým i Božím. Svátostí podle Písma svatého, je celkem sedm.
1. Křest: První svátost, vstupní brána do církve a počátek věčného života. O křest dětí žádají rodiče, kteří je chtějí vychovávat ve víře, kterou
sami žijí. Kmotr je pomocníkem rodičů při křesanské výchově dítěte.
Musí být věřícím katolíkem, biřmován. Pokud žije v manželství, má je
mít uzavřeno církevně. Příprava probíhá na faře po dohodě s rodiči.
K zápisu do matriky pokřtěných rodiče předloží rodný list dítěte a svůj
oddací list. O křest může požádat jakýkoliv dospělý člověk, který má
touhu být pokřtěn a po domluvě s knězem je přijat do katechumenátu.
Během něho si osvojuje základy křesanské víry a života, učí se modlitbě a sžívá se s křesanskou komunitou. Délka katechumenátu je individuální (většinou kolem 1 roku). Křest dospělého se zpravidla uděluje
o velikonoční vigilii.
2. Svátost smíření: Je pravdou, že při křtu dostáváme milost odpuštění
dědičného a osobního hříchu, ale Bůh v nás neničí křehkost našeho lidství a svobodu rozhodování. V naplno žitých vztazích jsou víra a láska
nejvíce ohroženy. Největší nadějí je, že Bůh ve svém díle lásky nás neustále hledá, proto nám dává milost svátosti smíření, kde mohu uznat
ztrátu života vůči Němu, sobě i druhým.
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3. Svátost eucharistie: Je srdcem a vrcholem života církve. Ježíš tuto
svátost ustanovil před svou smrtí, tak nám ukázal svou touhu po živém
sjednocení s Ním samým. Sjednocení s Ježíšem ve slavení eucharistie
nás nevede jen ke společenství s věřícími, ale i s každým člověkem, nebo jsem povolání k lásce, která se dává do krajnosti.
4. Svátost biřmování: Je dovršením křestní milosti, někdy také nazývaná svátost křesanské dospělosti, při níž dostáváme Dary Ducha potřebné k hlásání evangelia svým životem. Ježíš slibuje Ducha svatého
všem, kdo o Něj prosí. Touto svátostí nás Pán posílá: "Jděte do celého
světa a hlásejte evangelium všemu stvoření".
5. Svátost manželství: Není jen pouhým vstupem do manželství mezi
mužem a ženou, ale je především svátostí, rozhodnutím pozvat do společného života Boha, spoléhat na Jeho požehnání a vedení.
Z toho vyplývá, že svátostné manželství je možno přijmout, pokud alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi a žije ve vztahu
s Bohem.
6. Svátost Kněžství: Tomu, kdo přijímá svátost kněžství, je dána zvláštní účast na Kristově kněžství, která se kvalitativně liší od všeobecného
kněžství věřících. Svátostné kněžství je dar Ducha svatého, udělovaný
Kristem prostřednictvím církve. Svátost Kněžství má tři stupně: Biskupské svěcení – EPISKOPÁT, Kněžské svěcení – PRESBYTERÁT, Jáhenské svěcení – DIAKONÁT.
7. Svátost pomazání nemocných: K Ježíšovi přinášeli nemocné, aby
je uzdravoval, protože tuto moc měl. Svátost nemocných nemá být pouze a jen přijímána z důvodu tělesného uzdravení (což je jedním cílem
této svátosti), ale především odevzdání se do vůle Toho, který mě zachránil před vším zlem a smrtí (což je viditelným symbolem nejvnitřnější důvěry a víry ve chvíli mého bolestného prožitku svobody v nemoci,
nebo umírání). Svátost pomazání nemocných je možno přijmout kdykoli
na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze u nemocného.
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.
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Sport

září 2022

Fotbalový oddíl SK Jince 1921

Oslavy 100 let fotbalu v Jincích
V sobotu 25. června 2022 proběhly v areálu fotbalového
hřiště, s ročním odkladem, oslavy 100 let fotbalu
v Jincích.
Celým slavnostním odpolednem výborně provázel moderátor Přemek Švarc
(český triatlonista, účastník Letních olympijských her 2012 v Londýně
v mužském triatlonu), který ve 13.00 hodin zahájil oslavy představením
pozvaných hostí.

Po zahájení začaly soutěže pro
děti, následně první fotbalové
utkání mezi místním B týmem
a starou gardou SK Jince 1921,
které skončilo nerozhodným výsledkem 5:5. V přestávce utkání
převzaly děti fotbalového oddílu
z rukou předsedy Martina Vůjtěcha
nové teplákové soupravy, na kterých se také sponzorsky podílel
Martin VAIS, předseda představenstva FINEX HOLDING a. s.
Dále oslavy pokračovaly ukázkami mladých hasičů místního hasičského
sboru a vystoupením mažoretek z Hořovic. Program byl krátce narušen
počasím. Po intenzivním dešti byli oceněni bývalí hráči fotbalového oddílu,
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kteří z rukou Martina Píchala, jednatele společnosti Elektroenergo, s. r. o.
a dlouholetého hráče a funkcionáře klubu, převzali pamětní mince Daniel
Schneider, František Horák, František Škrabal, Imrich Ličák, Ivan Tododrov, Ivan Weidling, Jaromír Týr, Jaroslav Lewiak, Jaroslav Stehlík, Jiří
Horký, Josef Tažký, Libor Zach, Lubomír Novotný, Lubomír Píchal,
Miroslav Bachleda, Miroslav Dostál, Ondřej Hájek, Pavel Fenik, Pavel
Pokorný, Petr Fenik, Václav Beneš, Václav Tyll, Vít Jaborský, Vít Kratochvíl,
Vladimír Biely, Zdeněk Tyll, Zdeněl Skalický, Jan Patera in memoriam
a Vladislav Šmejkal in memoriam.
Slavnostní odpoledne pokračovalo hlavním fotbalovým utkáním mezi
A-mužstvem SK Jince 1921 a fotbalovými internacionály SK Slavia Praha.
I když naši kluci v utkání na zkušenější borce ze Slavie nestačili a prohráli
výsledkem 1:4, byl pro ně zážitek zahrát si i proti bývalým reprezentantům.

Foto Miroslav Maršálek a archiv SK Jince 1921
Fotoalba:
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/100_let_jinecke_kopane_-_oslavy_2022/
https://www.jince.cz/sluzby-a-organizace/spolecenske-zajmove-a-sportovniorganizace/sk-jince-1921-1/
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Závěr slavnostního odpoledne zpestřilo večerní vystoupení hudební skupiny SIGNÁL z Příbrami.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na zabezpečení a zdárném
průběhu oslav podíleli, především městysu Jince, bez jehož finanční podpory by akce nemohla ani proběhnout. Dále děkuji všem ostatním sponzorům, Sboru dobrovolných hasičů Jince, technickým službám městyse,
knihovně Jince a Jineckému zpravodaji za propagaci akce.

Fotbalisté opět v kraji
Fotbalisté SK JINCE 1921 si po sedmileté přestávce opět zahrají krajskou
soutěž, a to 1.B třídu skupiny E Středočeského krajského fotbalového svazu.
Vítězství v okresním přeboru soutěžního ročníku 2021–2022 bylo jasné již
v předposledním soutěžním kole, takže nic nebránilo tomu, aby předseda
výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Mgr. Pavel Chán předal
18. června 2022 vítězný pohár pro přeborníka okresu po skončení posledního utkání proti Dublovicím. Všem klukům gratulujeme k postupu
a zvláštní poděkování patří trenéru Jirkovi Hausnerovi. Přejeme hodně
úspěchů „v kraji“ a doufáme, že účinkování v této soutěži bude mít delší
trvání.

Nábor malých fotbalistů
Nadále probíhá nábor malých fotbalistů a fotbalistek do fotbalového oddílu SK Jince (ročník narození 2014 a mladší). Tréninky probíhají každé pondělí a středu od 15:45 do 16:45 hodin na fotbalovém
hřišti u koupaliště. V případě zájmu kontaktujte pana Štefana Roška –
tel. 724 081 113 nebo přímo v rámci tréninků na hřišti.
Sekretář SK Jince 1921, z. s.
Ing. Štefan Roško
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TJ Sokol Jince informuje
Nový cvičební rok 2022/2023
S koncem prázdnin máme většinou všichni po dovolených a
rádi bychom v průběhu měsíce září zahájili pravidelná cvičení v sokolovně v novém cvičebním roce 2022/2023. Některé oddíly,
jak žákovské i dospělé, se scházely ke cvičebním aktivitám v tělocvičně
i o prázdninách v tzv. „prázdninovém režimu.“
Doufáme, že se nám podaří pro nový cvičební rok 2022/2023 zajistit dostatek finančních prostředků na provoz tělocvičny a také cvičitele, kteří budou ochotni ve svém volném čase vést jednotlivé oddíly, a žactva nebo
dospělých.
V době uzávěrky tohoto čísla JZ dochází v tělocvičně v rámci údržby
k obnově značení (nátěry čar, značky) dle potřeb jednotlivých druhů míčových her (volejbal, nohejbal, florbal).
Níže zveřejněný rozpis cvičebních hodin je zatím orientační a bude se průběžně upravovat dle potřeb jednotlivých oddílů a jejich vedoucích. Veškeré
informace k činnosti jednotlivých oddílů jsou plně v kompetenci jejich
vedoucích.
Připomínáme možnost pronájmu tělocvičny ke cvičebním aktivitám
za 300 Kč/hod, příspěvek nečlena naší TJ za účast ve cvičební hodině
50 Kč/hod. Schváleno Valnou hromadou v 3/2022.
Plán cvičebních hodin v sokolovně na rok 2022/2023
PO: 16.00-17.00
Všestrannost - žactvo (zatím v jednání)
17.00-18.00
Všestrannost - starší ženy
18.00-19.30
Florbal - muži
19.30-21.00
Společenský tanec
ÚT: 14.00-16.00
Pionýr - dlouhodobý pronájem
16.00-17.30
Florbal - žactvo (v případě dohody tréninky v ZŠ)
18.00-20.00
Nohejbal - muži
ST: 16.00-17.00
Kondiční cvičení - starší žactvo
18.00-19.15
Country tance „Dupačky“
19.15-21.00
Skupina lidových tanců
ČT: 15.45-17.15
Všestrannost + gymnastika - žákyně
19.30-21.00
Společenský tanec
PÁ: 16.00-17.30
Florbal - žactvo
17.30-19.00
Florbal - muži
SO: 9.00-19.00
Společenský tanec – tréninky (dle dohody)
NE: 18.00-20.00
Nohejbal - muži
20.00-21.30
Volejbal - dorost a dospělí
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Další aktivity
Do projektu „Noc sokoloven 2022“ vyhlášeného na pátek 24. června
se zapojilo 11 dětí z oddílu florbalu ve svými dvěma vedoucími. V pátek
se všichni sešli v 16. 00 hod u sokolovny a turisticky si prošli okruh Vinicí do sportovního areálu Sokolská zahrada, kde se věnovali atletice a míčovým hrám. Návrat do sokolovny stihli včas před dešovou přeháňkou.
V sokolovně si pro děti, kromě florbalu, jejich vedoucí připravili několik
zajímavých her. S velkým úspěchem se setkala „Opičí dráha“ a malá
„Zkouška odvahy“.
Kromě občerstvení z vlastních zásob si účastníci v pátek pochutnali na
pizze z Malého Janka a v sobotu na bublanině, kterou upekla Denisa
s babičkou. Po přespání v tělocvičně akci ukončili v sobotu kolem 10. hodiny a plni zážitků se všichni rozešli do svých domovů.
V rámci tohoto projektu také přespala v sokolovně ze soboty 11. 6.
do neděle 12. 6. 2022 děvčata z oddílu všestrannosti a gymnastky,
po domluvě s ČOS a dle časových možností cvičitelek. Dívky v počtu 22
se třemi cvičitelkami se sešly v sobotu ve 13.00 hodin před sokolovnou
a vydaly se na vycházku přes Vystrkov a Ohrazenici zpět do sokolovny.
Cestou cvičitelky připravily hry v přírodě. Po návratu do tělocvičny se věnovaly cvičení, hrály míčové hry a soutěžily, úspěch měla např. „Noční bojová hra“. I děvčata si pochutnala na pizze. Po přespání v sokolovně byla
akce ukončena v neděli dopoledne.

za TJ Sokol Jince
Jana Tesařová
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Dne 17. září 2022 pořádá oddíl volejbalu
v tělocvičně Sokolovny v Jincích

„Turnaj ve volejbale smíšených (losovaných)
družstev (4+2)“.
Více informací na facebookovém profilu TJ Sokol Jince.

Turistický oddíl z v e n a
3. ročník turistického pochodu

MASARYKOVA
HLUBOŠ
neděle 11. září 2022
Start: 7.00–10.00 hod – železniční stanice Příbram, nádraží Jince
Cíl: Hluboš (mezi 10. až 14. hodinou)
Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 6 let zdarma, mládež do 18 let 10 Kč
Pro účastníky budou připraveny 2 trasy v délce cca 10 km.
1. Příbram žst. - Hluboš, kontrolní stanoviště v Bratkovicích u busty TGM.
2. Jince nádraží - Hluboš, s kontrolním stanovištěm v Čenkově
u rybníka V Zabitých (o historii tohoto místa bude zájemcům na stanovišti podán výklad) a kontrolním stanovištěm v Bratkovicích
u busty TGM.
Trasy nejsou vhodné pro kočárky a cyklisty.
Na startu účastníci obdrží mapku a popis trasy. V cíli možnost prohlídky zámeckého parku.
Všichni příznivci turistiky jsou srdečně zváni. Dobrá obuv nutností,
dobrá nálada výhodou.
Hlavní pořadatel: Knihovna Jana Drdy Příbram, spolupořadatel:
TJ Sokol Příbram, TJ Sokol Jince.
za pořadatele Josef Bican

54

PÍSEK pro děti i dospělé
Galerie Sladovna / Rozhledna Jarník

neděle 25. září 2022
podzimní výlet – vlakem, pěšky
Odjezd z Jinec osobním vlakem
v 7.33 hodin do Písku.

Na výběr budou dvě varianty programu.
1. Pro děti:
Ze stanice Písek-zastávka půjdeme vycházkou
směrem k Velkému náměstí. Na nábřeží řeky
Otavy navštívíme Galerii Sladovna, kde je možnost vyžití pro děti
všech věkových skupin ve hned několika expozicích (více informací
na webu www.sladovna.cz). Ve městě je možno také navštívit různé památky, restaurace apod. dle vlastního uvážení. Opět pěšky se poté přesuneme na nádraží.
2. Pro dospělé:
Ze stanice Písek-zastávka se po červené turistické značce (a dále z rozcestí U Vodáka po modré TZ) vydáme na vrch Jarník. Zajímavosti
na trase: obora U Vodáka, vyhlídka Píseckých lesníků, rozhledna
na Jarníku. Zpět půjdeme přes rozcestí V Živci a dále po červené turistické značce do centra Písku. Ve městě je možno také navštívit různé památky, restaurace apod. dle vlastního uvážení. Opět pěšky se poté
přesuneme na nádraží. Délka trasy je cca 10 km, převýšení více než
200 m. Mimo město se jde převážně po lesních cestách a pěšinách, trasa je místy náročnější (kořeny, kamenitý terén).
Vhodnou obuv a oblečení dle počasí, občerstvení možno zakoupit kdekoli ve městě.
Předpokládaný odjezd z Písku dle příchodu turistů z Jarníku nebo
individuální - dle domluvy, počasí a kondice účastníků (např. osobním
vlakem ze stanice Písek-zastávka ve 14.50 h nebo rychlíkem z píseckého hlavního nádraží v 15.58 h).
za oddíl zvou Jana a Eliška Tesařovy
tel. 605 206 721, e-mail: tesarovajana@atlas.cz
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Tělovýchovná jednota ŠACHOVÝ ODDÍL

Připravuje se nová sezóna
Středočeský šachový svaz zveřejnil rozpis soutěží družstev v našem kraji
pro sezónu 2022-23.
Předpokládá se, že bude 10 skupin ve čtyřech úrovních.
Do 10. srpna měly být odevzdány přihlášky do krajského přeboru, krajské
soutěže a regionálního přeboru.
Šachový oddíl Tělovýchovné jednoty Jince předběžně připravuje dvě družstva do regionální soutěže. Pro její čtyři skupiny je uzávěrka přihlášek
8. září. Kolem 25. září bude stanoven termín a forma losovací schůze a do
26. září se budou odevzdávat elektronické soupisky.
V neděli 16. října proběhne 1. kolo regionální soutěže.
Na jaře nám odešli tři dost dobří hráči, kteří mohli tvořit základ pětičlenného družstva. Jiní dobří neregistrovaní šachisté naopak projevili zájem
o vstup do oddílu. Kromě toho se přihlásili kvalitní hráči jiných oddílů
s tím, že by rádi hostovali v Jincích.
Zároveň jednáme o hostování našich nejlepších hráčů za okolní oddíly
ve vyšších soutěžích, což přispěje k jejich výkonnostnímu růstu.

Velkou posilou bude v nové sezóně lepšící se Antonín Mezera.
Dobré výsledky jistě zopakuje zkušenější David Vošický.
Do soutěží družstev by se měl po dlouhé pauze vrátit Miroslav Maršálek.
Miroslav Maršálek
foto David Vošický a autor
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Zdraví a relaxace

září 2022

OÁZA JASMÍNKA
Společenské centrum Josefa Slavíka
Havlíčkova 19, Jince (2. patro)

Podzim v Jasmínce
Pravidelné akce:
pondělí 17.30 –
úterý
16.30 –
18.30 –
čtvrtek 17.30 –

19.00
18.00
20.00
19.00

Jóga pro ženy a muže s Tarou
V pohybu s Katkou
V pohybu s Katkou
Jóga pro ženy a dívky s Tarou

od 5. 9.
od 20. 9.
od 1. 9.

Nepravidelné akce:
pondělí
pondělí
středa
středa
Čtvrtek

19. 9., 17. 10., 14. 11. a 12. 12.
19.00 – 21.30
Rituální taneční setkání pro ženy se Zuzou
26. 9., 24. 10., 21. 11. a 19. 12
19.00 – 21.00
Umění tkát s Madlen
5. 10., 2. 11. a 30. 11.
18.00 – 20.00
Povídání o životě a smrti s Danou a hosty
12. 10., 9. 11. a 7. 12.
18.00 – 20.00
Čas na čtení a vyprávění s Vlakou
6. 10., 3. 11. a 1. 12.
19.00 – 21.00
Tvoření s Maruškou

Přednášky, kurzy a semináře:
• pátek 23. 9. od 17.00 do 20.00 – V proudu života – pohybově relaxační seminář s Katkou;
• sobota 24. 9. a 22. 10. od 9.30 do 15.30 – Cesta životem – pokračovací seminář tvořivého kreslení s Myrkou;
• sobota 1. 10. od 9.30 do 16.30 – Probouzení srdce – pohybově relaxační seminář s Katkou;
• neděle 2. 10. od 9.30 do 16.30 – Strom vděčnosti a přání – nástavbový seminář tvořivého kreslení s Myrkou;
• sobota 15. 10. od 9.00 do 16.30 – Konstelace – seberozvojový seminář
s Davidem;
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• středa 19. 10. a 23. 11. od 17.00 do 18.00 – Sufijské cvičení – jednoduchá sestava na harmonizaci srdce s Katkou;
• středa 19. 10. od 18.00 do 19.00 – Na zdraví – setkání s vodou s Katkou;
• pátek 21. 10. od 16.30 do 19.30 – Dobrý zrak bez brýlí – praktický
seminář pro naše oči s Lukem;
• středa 26. 10. od 18.00 do 21.00 – Krása zvuku tibetských mís – přednáška a koncert s Ladou;
• čtvrtek 10. 11. od 19.00 do 21.00 – Vliv porodu na náš život – povídání s Katkou;
• sobota 12. 11. od 9.30 do 16.00 – Lázeň pro oči – vyživující praktický
seminář s Lukem;
• neděle 13. 11. od 9.30 do 16.30 – Základní kurz tvořivého kreslení –
s Myrkou.
• čtvrtek 24. 11. od 19.00 do 21.00 – Znovuzrození – volné pokračování
povídání o vlivu porodu s Katkou;
• středa 21. 12. od 18.00 do 20.00 – Partnerské cvičení a relaxace –
s Katkou.

Více informací a možnost rezervace na jednotlivé akce na
www.azted.cz, případně volejte na 773 209 123.
Na podzimní setkávání se těší Katka, Myrka, Tara, Vlaka, Zuza,
Madlen, Dana, Maruška, Lada, Luděk a David.
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13. dělostřelecký pluk Jince

září 2022

Brdy 2, 262 23 Jince / www.13dp.army.cz

V měsíci ZÁŘÍ 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.

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

od

do

od

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

16,00
16,00
21,00
15,00
12,00

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

16,00
19,00
15,00
19,00
17,00
15,00

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

16,00
16,00
15,00
16,00
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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Ostré střelby 132. dělostřeleckého oddílu
na Doupově: Houfnice DANA po 30 měsících
znovu v akci
Po dvou a půl letech proběhl v polovině srpna na Doupově výcvik bojových
střeleb 132. dělostřeleckého oddílu s názvem Eligible Barrels. Běžně se
ostré střelby oddílu konají jednou ročně, dlouhá odmlka byla způsobená
covidem.
„Jsme rádi, že se výcvik mohl po tak dlouhé době konečně uskutečnit,
dlouhodobé výpadky ve výcviku žádnému vojsku nesvědčí. Během minulých měsíců jsme nabrali k 13. dělostřeleckému pluku několik nováčků,
většina z nich seděla tento týden v Danách poprvé,“ zdůraznil důležitost
výcviku major Marek Lupták, velitel 132. dělostřeleckého oddílu.
Výcvik s osmi 152 mm houfnicemi DANA zahrnoval nejen samotné ostré
střelby, ale rovněž jejich naplánování, přesun techniky po železnici a nácvik takzvaně nanečisto. 132. dělostřelecký oddíl je vyčleněný pro 7. brigádní úkolové uskupení (na bázi 7. mechanizované brigády), kde má za
úkol palebnou podporu jednotek během operací vysoké intenzity. Na tomto
cvičení byl 132. dělostřelecký oddíl prověřen z úrovně 13. dělostřeleckého
pluku.
Podle Luptáka byl výcvik neocenitelný právě možností vyzkoušet si bojovou situaci, jak by probíhala při skutečném boji. „Děla se nabíjejí automaticky, ale vojáci si při výcviku nacvičili i ruční nabíjení, což se jim běžně
nepoštěstí,“ upozornil.

3 minuty od zjištění nepřátelského cíle
Cvičení Eligible Barrels pracovalo s obvyklým scénářem, kdy proti sobě
stojí armády dvou států. Dělostřelecký průzkum zpozoruje cíl, který s
přesnými detaily vzdálenosti a podoby ohlásí na nadřízený stupeň velení.
To posléze určí, která palebná baterie je pro jeho zničení nebo zpomalení
nejvhodnější. Dělostřelecký návodčí se pak s touto konkrétní jednotkou
spojí a společně připraví palebný přepad.
„Dostřel Dan je do 20 kilometrů. Počtáři z palebné baterie, která plní
úkol, počítají prvky pro střelbu z děl po spolupráci s návodčím, který jim
sdělí potřebné informace. Roli samozřejmě hraje velká spousta proměnných, jako je například teplota, vítr, typ nábojky a zapalovače, zda se střílí rovně či přes překážku atd. Celý proces od zjištění cíle do výstřelu při
ideálních podmínkách trvá 3 minuty,“ podotýká Marek Lupták.
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Podle Luptáka je
běžné, že hned první výstřel cíl zasáhne: „I během
tohoto cvičení jsme
trénovali opravy,
kdy dělostřelecký
návodčí nahlásí,
jak je potřeba palbu opravit a střílí
se znovu. Ale většinou dělostřelci cíl
zasáhnou už první
ranou.“
• 13. dělostřelecký pluk (resp.
131. a 132. dělostřelecký oddíl) mají v současné době ve
výzbroji 48 kusů 152 mm samohybných kanónových houfnic vz. 77 DANA (zkr. Dělo automobilní nabíjené automaticky).
V české armádě slouží 40 let.
• Smlouvu na pořízení 52 nových samohybných houfnic Caesar francouzského výrobce Nexter Systems byla podepsána za bývalého
ministra obrany Lubomír Metnara. Podle tehdejšího náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty se tím české
dělostřelectvo posune do jiné dimenze a do 21. století.
• 50 z 52 děl Caesar bude vyrobeno přímo v ČR, dodávky se uskuteční
v letech 2024 až 2026. Konečná cena činila 8,5 mld. Kč včetně DPH,
což představovalo o zhruba 1 miliardu méně než u prvotní nabídky.
Autor textu: Gabriela Kugler a redakce army.cz (ob)
Autor fotografií: Vladimír Šandor
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Velitel posádky Jince v á s z v e n a

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro bývalé vojáky a civilisty sloužící v posádce Jince

23. září 2022

od 9.00 hodin – stará kasárna

Program:
8.30 – 8.45 sraz účastníků
před Posádkovým domem armády Jince
9.00 – 9.45 prezentace – historie posádky Jince – kinosál PDA
10.00 – 12.00 ukázky výzbroje a techniky 13. dp
a ubytovacích prostor
12.15 – 13.00 oběd v restauraci v PDA
13.15 – 14.00 beseda s velením posádky Jince v kinosále PDA
K o n t a k t n í o s o b a : o. z. Ing. Štefan Roško
e-mail: rosko.stefan@seznam.cz, vu7935.jince@seznam.cz
Bývalí vojáci a civilisté jinecké posádky, svoji účast potvrte
nejpozději do 12. 9. na výše uvedený e-mail: hodnost, příjmení,
jméno, číslo útvaru a v jaké době proběhla služba v posádce.
Organizátor akce si vyhrazuje právo na omezení počtu účastníků
v případě překročení maximální kapacity.

Kasárna v Jincích byla budována v letech 1929–1930.
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Policie informuje

září 2022

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.
V září to bude 12. 9. od 16.00 do 18.00 hodin.
Policie ČR - Obvodní oddělení Příbram - venkov

V obci Rejkovice zastavila policejní hlídka dne 4. července v noci řidiče
osobního vozidla. Dechová zkouška u něj byla negativní, pozitivní však byl
test na drogy, konkrétně na látku THC. Týden předtím prováděli policisté
silniční kontrolu v obci Čenkov. V odpoledních hodinách tu kontrolovali
řidiče, který měl test pozitivní na metamfetamin.
Lehkým zraněním skončila dopravní nehoda, která se stala dne 20. července dopoledne v katastru obce Rejkovice. Jednačtyřicetiletý motorkář po
projetí zatáčky dostal na štěrku smyk a následně vyjel vpravo mimo vozovku, kde spadl na zem. Sanitka zraněného muže převezla do nemocnice.
Provedená dechová zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje
se objevila hodnota 0,56 promile.
Dne 22. července brzy ráno a 8. srpna navečer zavinila lesní zvěř dopravní
nehodu, první se odehrála v katastru obce Hluboš a druhá v Jincích. Srny
následně z místa střetu odběhly.

Pozor na podvody v kyberprostoru
Počty podvodů v kyberprostoru přibývají. Během poslední doby řešili policisté na Příbramsku již několik případů. Podvedení lidé přišli celkem
o více než šest set tisíc korun.
Nejčastěji šlo o podvody při prodeji zboží. Pachatel vydávající se
za zájemce např. o nabízené jízdní kolo, klimatizaci či lo zaslal prodávajícímu odkaz na údajnou stránku kurýrní služby, kam poškozený pak zadal informace ke své platební kartě, následně ještě potvrdil platbu kódem
ze SMS.
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Další podvody se týkaly údajných investic, vracení daní nebo
převodu peněz z bitcoinového účtu na běžný účet. V posledním
uvedeném případě si podvodník prostřednictvím webkamery udělal fotografii občanského průkazu a platební karty poškozeného. Ten mu navíc umožnil i vzdálený přístup do svého počítače.
Poškození bez rozmyslu kliknou na zaslaný odkaz, který je přesměruje na
podvodné stránky, které mají velmi podobný vzhled jako stránky internetového bankovnictví. Zadají tam poté své přihlašovací údaje, a tím je předají podvodníkům. Následně ještě zadají do podvrženého formuláře i SMS
potvrzovací kód nebo ho přepošlou. Pak už mají účet v rukou pachatelé!
Jak se podvodníkům bránit?
Jednou z možností je nezasílat platby za zboží dopředu, ale platit na dobírku. Rozhodně neklikat na odkazy do internetového bankovnictví obdržené
v SMS zprávě či e-mailu. V žádném případě nepřeposílat autorizační kódy,
které přišly formou SMS zprávy, a za žádných okolností neposkytovat
vzdálený přístup k počítači.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

Kdo viděl, nebo má natočenou nehodu v Kardavci,
ozvěte se nám!
Hledáme svědky k objektivnímu posouzení nehody.
Příbramští dopravní policisté šetří nehodu, která se stala 29. července
2022 kolem půl páté odpoledne. Po silnici II. třídy jel od obce Hluboš směrem na Příbram řidič na motorce. Při jízdě ho ohrozil neznámý protijedoucí řidič (zřejmě tmavá škodovka), který předjížděl kolonu vozidel. Motocyklista se však stačil vyhnout a zastavit, čímž zabránil čelnímu střetu
s autem. Stejně ale nestačil zareagovat další řidič motorky, který jel za ním
a do motorky před sebou narazil. Náraz ho odmrštil do protisměru a následně do pole.
Policisté ale doposud neznají totožnost řidiče osobního vozu (údajně by
se mělo jednat o tmavý vůz zn. Škoda), který nebezpečně předjížděl. Pokud
má tedy někdo informace o této dopravní nehodě, tedy ji viděl, nebo její
průběh zaznamenala palubní kamera projíždějících vozů, a kontaktuje
policisty na lince 158.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
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3. Rejkovická sešlost 2022
V sobotu 16. července se konalo na hřišti v Rejkovicích již 3. setkání obyvatel a rodáků obce. Společně strávené odpoledne, kde nechybělo ani
občerstvení, bylo zpestřeno například „sranda“ turnajem ve volejbale
a soutěžemi pro děti i dospělé. K dobré pohodě nabídl Michal Honzírek
alias DJ TEDDY oblíbené písničky. Občané a rodáci, mladí i staří, se společně výborně bavili až do večerních hodin.
Rejkovická sešlost se stává příjemnou tradicí v této malé brdské obci.

Rejkovická sešlost 2022

Foto Miroslav Maršálek

Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Rejkovicka_seslost_2022/
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Reprezentant Jinec byl opět v centru pozornosti
Pro příznivce soutěží chladnokrevných koní se již stal František Kratochvíl celebritou. Dosahuje velmi dobrých výsledků na soutěžích v okrese,
ale i v rámci České republiky. Můžeme být hrdi na to, že bydlí v naší obci.
Jedním z favoritů byl i na Brdském poháru, který proběhl v sobotu 6. srpna
v Lázu. Zúčastnil se ho se svým koněm Chrisem.
Ve formanské jízdě obsadil 2. místo za Petrem Procházkou starším. V náročné a silně obsazené soutěži v ovladatelnosti koně při práci s kládou se
mu nedařilo. Skončil nakonec třetí, což ale zas tak špatné nebylo. Vítězný
Milan Jura z Lázu mu moc neutekl.
V královské disciplíně „těžký tah“ suverénně zvítězil Michal Pavelka,
František byl čtvrtý.
Když se výsledky jednotlivých disciplín sečetly, ukázalo se, že v boji
o Brdský pohár zvítězil o jediný bod František Kratochvíl.
Gratulujeme mu k dalšímu pěknému úspěchu a přejeme hodně štěstí při
dalších soutěžích. Ta nejbližší bude již 17. září v areálu myslivecké střelnice na Hejdově v Rejkovicích.
Miroslav Maršálek
Ze soutěže
chladnokrevných
koní
v Lázu
dne 6. 8.
2022
„O Brdský
pohár“.
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Brdsky_pohar_-_soutez_
taznych_koni_-_Laz_2022/

KONĚ POD PLEŠIVCEM
4. ročník soutěže chladnokrevných koní
17. 9. 2022 od 9.30 hodin Rejkovice – střelnice Hejdov
Soutěžní disciplíny:
• formanská jízda jednospřeží
• ovladatelnost při práci s kládou – slalom, překonávání překážky, přesnost
• těžký tah – zdolání trasy se zátěží
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Setkání rodáků obce Ohrazenice a Velcí
70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Ohrazenice
Setkání rodáků se mělo konat, jako obvykle po deseti letech, již v loňském
roce. Vzhledem ke známým opatřením bylo přesunuto na rok letošní.
Přípravy byly velké a trvaly několik měsíců. Podíleli se na nich zástupci
obce, SDH Ohrazenice, kulturní komise, pomohli i dobrovolníci, a to nejen
z Ohrazenice, ale i z okolí. Díky jim se akce opravdu vydařila. Přálo nám
i počasí, bylo fajn, že nepršelo.
Začátek akce byl v devět hodin dopoledne, kdy proběhla prezence návštěvníků. Každý rodák dostal úvodem dárkovou taštičku s upomínkovými
předměty, stravenku na občerstvení a pásku rodáka, která ho opravňovala
ke vstupům zdarma.
Účast rodáků a trvale bydlících občanů byla 224 osob.
Ke dni oslav bylo rodáků celkem 264, účastnilo se 153, tj. 58 procent.
Trvale žijících „nerodáků“ máme v obci 156, účastnilo se 71 občanů,
tj. 64 procent.
Samozřejmě, že účast byla daleko větší, zájem byl i z rodin rodáků a obyvatel okolních obcí.
Návštěvníci rovněž využili projíž ky obcí Ohrazenice a Velcí. Ke spojenosti přispěl i výklad paní Marie Kusé a paní Květy Dlouhé, které v naší obci
žijí dlouhá léta. Cestou se uskutečnily dvě zastávky u pomníků padlých
občanů našich obcí v první světové válce, kde byly položeny věnce.
Pestrý program probíhal u restaurace U Pstruha. Byl zahájen tanečním
vystoupením 40 tanečníků v krojích - staročeskou besedou. Z nich 16 tancovalo už cca před 30 lety. Roli Kecala si po letech zopakoval pan Václav
Král.
K poslechu nám během akce hrála dechovka Litavanka pod vedením Miloslava Kadlece.
Bohatý byl doprovodný program:
- ukázky hasičské a vojenské techniky, prohlídky zázemí SDH s promítáním fotografií;
- vystoupení mladých hasičů;
- záchranářské vozidlo, závodní speciály a letecké modely;

67

- skákací hrady pro děti, rytířské vystoupení skupiny Gladius, malování
na obličej a dětská kadeřnice;
- zájem byl o výstavu o historii obce Ohrazenice, Velcí a SDH s názvem
„Staré dobré časy“;
- ukázka rychlořezání motorovou pilou – např. vyřezávání krásné houby
z kmene, kterou dostal herec Ivan Trojan k narozeninám;
- seskok parašutistů;
- jinecký taneční soubor folklórních tanců.
Velká akce v rámci sjezdu rodáků se konala od 14 hodin na fotbalovém
hřišti v Jincích. Zde proběhl zápas Výběru Středočeského kraje za podpory
hejtmanky Petry Peckové a Realu Top Praha, za který hráli např. Ivan
Trojan se syny Josefem a Františkem, Vojtěch Dyk, Jan Koller, Zdeněk
Piškula, Ivan Hašek, Jaromír Bosák, Robert Záruba, Ladislav Hampl,
Karel Rada.
Zápas vyhrál Real Top Praha 10:3 a výtěžek z této charitativní akce
50 000,- Kč byl předán Spolku Ichtyóza.
Odpoledne jsme oficiálně přivítali pozvané hosty. Promluvila hejtmanka
Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, starosta obce Ohrazenice Mgr.
Tomáš Král a herec Ivan Trojan. Starostka Sboru dobrovolných hasičů
Ohrazenice Dana Králová spolu se zástupci OSH Václavem Jankovským
a s KSH Oldřichem Lacinou předala medaile dlouholetým členům sboru.
Vyznamenání bylo za věrnost, zásluhy a příkladnou práci.
Od 20 hodin nám hrála hudební skupina TROS DISCOTEQUOS - Vojtěch
Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián. Vytvořili skvělou atmosféru, účast
byla velká a výborně se bavili nejen návštěvníci, ale i účinkující. Po skončení koncertu následovala ještě diskotéka.
Děkujeme všem, kteří pomáhali při organizování, plánování a v průběhu celé akce. Především OÚ Ohrazenice, SDH Ohrazenice, kulturní komisi Ohrazenice a mnoha dobrovolníkům. Za půjčení dobových fotografií na
výstavu děkujeme Pavlu Jíchovi a za spolupráci při tvorbě almanachu Ireně Ungrové.
Z celého krásného a povedeného dne byl pořízen videozáznam, který si
můžete objednat na OÚ Ohrazenice u M. Benedové na mobilu 721 076 611
nebo na pevné lince 318 692 192. Volejte pouze během úředních hodin,
tj. v úterý od 16.00 do 19.00 a v pátek od 18.00 do 20.00 hodin.
Za kulturní komisi Ohrazenice
Kamila Poláková
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Foto Miroslav Maršálek, FB Středočeský kraj – oficiální stránka, FB Jaromír Bosák.
Souhrnné fotoalbum složené z výše uvedených facebookových stránek:
https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Sjezd_rodaku_Ohrazenice_
ocima_nekolika_fotografu/

71

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ podpoří nemocné děti
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice pořádá 3. září 2022
charitativní akci pod názvem „DĚTI DĚTEM“.
Akce se uskuteční před restaurací U Pstruha v Ohrazenici.
Hasičská soutěž – děti se utkají v požárním útoku a překážkovém běhu.
Od 8.30 hodin prezence hráčů a v 9.00 hodin začne soutěž družstev.
Doprovodný program pro všechny děti, které přijdou soutěžit nebo fandit svým kamarádům.
Toto sportovní klání, již šesté v pořadí, je zaměřené hlavně na pomoc dětem a jejich rodinám. Potřetí budeme pomáhat „SPOLKU ICHTYÓZA“,
jenž se věnuje dětem s nevyléčitelnou nemocí kůže.
Jak budeme pomáhat?
Darováním startovného dětských družstev, dobrovolného vstupného.
Darováním výtvarných potřeb - fixy, pastelky, modelíny, barevné i bílé
papíry, omalovánky, bloky, knihy a hračky (NE plyšové).
Bazárek – veškeré získané finance z prodeje budou také darovány nemocným dětem. Věci, které neprodáme, nebudeme vracet, ale předáme je
Diakonii. Přij te fandit mladým hasičům, užít si zábavu a zároveň pomoci
nemocným dětem a jejich rodinám.
SDH Ohrazenice

KALENDÁŘ AKCÍ pro osobní rozvoj
Kamila Poláková – Ohrazenice 131
Nabízím možnost zúčastnit se výtvarných kurzů pro děti i
dospělé.
Dvoudenní kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou, kde závěrem nakreslíte portrét, nebo opakovací kurz, kde si zlepšíte dosavadní
znalosti. 10. a 11. září 2022 od 12.30 do 17.00 hodin, příspěvek 1 070 Kč,
nebo dárkový poukaz.
Malování akrylovými barvami na plátno - 17. a 18. září 2022
• děti od 12.30 do 17.30 h, nebo do nahlášení od 9.30 do 14.30 h, příspěvek 600 Kč
• dospělí od 9.30 do 17.00 h, příspěvek 850 Kč
Relaxačně tečkované mandaly na plátno – čas dle domluvy, příspěvek
600 Kč, nebo dárkový poukaz.
Místo konání: Ohrazenice 131.
Na všechny akce prosím o závaznou rezervaci. Veškeré pomůcky k dispozici. Více informací: www.brdskeslunce.cz
Kontakt: tel. 607 185 016, e-mail: polak.kamila@seznam.cz
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Zprávičky z malé školičky
Září klepe na vrátka, připravte se, děátka.
otevřou se dveře školky, vítáme vás, kluci, holky.
Přij te si k nám hrát, učit se a povídat,
a se vám tu pěkně daří, celý rok a nejen v září.

Prázdninám máváme a hlásíme, že u nás v malé školičce nastaly změny.
O prázdninách se tu hodně pracovalo a všichni dělali maximum pro to, aby
se včas vše stihlo a do otevření školky jsme to tu měli krásné a čisté.
Došlo totiž k rekonstrukci třídy v patře. Natáhla se nová elektřina, opravily se zdi a vymalovalo se. Nakonec byla pořízena i nová podlaha.

Velké poděkování patří Obecnímu úřadu Čenkov - všem členům zastupitelstva za podporu a financování rekonstrukce.
Dana Chvojková
MŠ Čenkov

Práce v Čenkově v letních měsících
V době prázdnin proběhly v obci dvě stavební akce. Jednalo se jednak
o opravu v budově Mateřské školy v Čenkově. V prvním patře budovy
proběhla oprava a výměna podlahy ve třídě – položení nového lina, oprava
omítek a elektroinstalace. Cílem bylo dokončit práce před obnovením provozu školky po letních prázdninách, vše se v termínu podařilo a nová třída je připravena na děti i personál školky.
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Další akcí je kompletní oprava sociálního zařízení, chodby a šatny
v budově Dělnického domu v Čenkově – v pohostinství Za Vodou.
Opravy provádí firma RIOS, s. r. o.
Práce zdárně v letních měsících pokračují a jejich ukončení se předpokládá do konce září letošního roku.
Václav Volek

Sbor dobrovolných hasičů Čenkov
a Obec Čenkov p o ř á d a j í
v neděli 4. září 2022 od 9.00 hodin

připomenutí 600. výročí husitské bitvy V Zabitých
Program:
• 9.00 h – zahájení u Husova pomníku u Obecního úřadu v Čenkově
• komentovaná vyjíž ka / vycházka po okolí Čenkova – vhodné pro všechny věkové kategorie
• ve spolupráci se sdružením „Bojovníci boží – 600 let“ vzpomínkové setkání u potůčku v údolí V Zabitých (50 metrů od hlavní silnice č. 118
proti proudu potůčku)
• odhalení pamětní desky u památníku
Pořadatelé zvou všechny k účasti.

Oficiální pokus hasičů o zápis do ČESKÉ KNIHY REKORDŮ
Sbor dobrovolných hasičů Čenkov se dne 17. září
2022 pokusí o REKORD v požárním útoku
družstva mužů s věkovým průměrem přes
70 let. Pokus bude proveden v rámci soutěže
„O Putovní pohár vedoucího odborné rady velitelů OSH Příbram“.
Soutěž se koná 17. 9. 2022 od 10.00 hodin na hřišti v Budínku (část
obce Svaté Pole na Příbramsku).
Soutěžní družstvo při pokusu o rekord podporují:
Agentura Dobrý den, vydavatel České knihy rekordů (https://
www.dobryden.cz), Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
Obec Čenkov, SDH Čenkov
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Divadlo Za Vodou Čenkov
Divadlo Za Vodou o prázdninách nezahálelo. Kromě vydařeného představení v Berouně asi hrálo 19. a 20. srpna v lesním divadle Skalka, jestli tedy počasí dovolilo.
V době uzávěrky 17. srpna je předpově počasí příznivější pro prevenci lesního požáru než ku prezentaci spektáklu pod širým nebem. No, uvidíme, resp. viděli jsme ☺ .
Každopádně můžeme bez rizik
svéhlavé povětrnosti sledovat
3. září pod stříškou Kulturního domu v Rožmitále Misi na
Mars a 27. září být od 19 hod.
na Dobříši svědky odhalení
Klášterního tajemství.
Na všechny tyto akce s výjimkou těch, co už se konaly (poz.
divadelního logisty) zve jménem
kolektivu spolku - Jarda.

Účastníky Mise na Mars zachytil Miroslav Maršálek

Hospoda Za Vodou Čenkov zve do Hořovic
Ve dnech 24. – 25. září 2022 se konají v areálu Společenského domu
v Hořovicích
Slavnosti města Hořovice u příležitosti 700 let založení města.
Program na sobotu 24. 9.: 14.00 zahájení, 14.10 Brzdaři, 14.45 KABÁT REVIVAL PLZEŇ, 16.00 Brzdaři, 16.30 Ukradený vjecy,
17.30 La Fanka, 18.15 ALKEHOL, 19.45 La Fanka, 20.30 HARLEJ,
22.00 ohňostroj.
Program na neděli 25. 9.: 14.00 zahájení, 14.05 divadelní pohádka
pro děti, 15.00 Hořovická muzika, 16.00 šermíři, kejklíři, 16.30 Toulavá kapela J. Janouška, 18.00 konec akce.
Doprovodný program po oba dny: skákací hrad pro děti, malování na
obličej, tvořivé dílny, stánky s výrobky, občerstvením, pojízdné kavárny, výstava o historii města
Vstup zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční
v prostorách Společenského domu.
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HORKÝ Miloslav a Roman

ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba

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

76

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

TANEČNÍ
Společenský dům HOŘOVICE
DOSPĚLÍ
H1 - začátečníci
21.10
H2 - mírně pokročilí 19.35
H3 - středně pokročil 18.00
H4 - více pokročilí
18.20

-

22.40
21.05
19.30
19.55

h.
h.
h.
h.

pondělí 3. 10. 2022
pondělí 3. 10. 2022
pondělí 3. 10. 2022
pátek 9. 9. 2022

MLÁDEŽ ZAČÁTEČNÍCI

H7 - začátečníci

20.15 - 22.15 h.

w w w. t a n e c n i . n e t
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pátek 2. 9. 2022

Jsem vaše makléřka!
Pomohu vám při prodeji nebo pronájmu
vaší nemovitosti!
Nabízím bezplatnou konzultaci v oblasti realit
a ocenění vaší nemovitosti.
Mám dlouholeté zkušenosti s prodejem
nemovitostí a znám dobře tento kraj,
kde jsem se narodila.
Kontaktujte mě a poradím vám!

tel. 605 255 063
e-mail: jana.cespivova@re-max.cz

Jana Češpivová, DiS
certifikovaná realitní makléřka

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green
Shell typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 220–269 Kč/ks.

Prodej: 10. 9., 8. 10. a 5. 11. 2022
ve 12.30 hodin - JINCE,
náměstí 1. máje (proti Pivovaru Malý Janek)
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
I n f o r m a c e : pondělí - pátek 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.dr ubezcer venyhradek.cz
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Chcete ušetřit za elektřinu
a být energeticky soběstační?
S naší fotovoltaikou získáte:
• komplexní a individuálně navržený systém
v dodávce na klíč
• energetickou nezávislost a vlastní elektřinu
i při výpadku sítě
• solidní záruky a kvalitní servis od ryze české společnosti
• kompletní vyřízení dotace až 205 tis. Kč z programu
SFŽČR NZÚ

Proč vybrat právě řešení od Energycloud?
• Jsme česká společnost se sídlem v Plzni.
• O našich zařízeních víme vše, jelikož je vyvíjíme a také vyrábíme.
• Poskytujeme dlouhou záruku a kvalitní servis.
• Naše systémy se k vám dostávají za ceny přímo od výrobce.
• Nic neskrýváme a rádi vás provedeme naším provozem.
Kontaktujte
našeho specialistu
pro individuální
konzultaci zdarma!
Obchodně technický konzultant Region Praha a Střední Čechy
Jiří Novák, tel. +420 775 991 620
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Hodinový manžel
Jince – Čenkov – Rejkovice – Běřín
– Běštín – Felbabka – Lochovice a okolí
Nabízím:
OPRAVY A SERVIS
•
•
•
•

v domácnosti
dílně
garáži
na zahradě

INSTALATÉRSKÝ SERVIS
• voda, topení
• strojové čištění ucpaného odpadu

Drobné elektro opravy a servis
Drobné zednické opravy
Montáž nábytku
(IKEA, SCONTO, JYSK, XXX Lutz apod.)

Dopravní služby, možno i s vozíkem
Dovoz a odvoz zboží (osob)
Cateringové gastro služby u vás
nebo dle vašeho přání
Další služby a ceny dle dohody.
Kontakt:
telefon 777 169 063
e-mail: ivo.synek@seznam.cz
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