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listopad 2017
od - do hod.

Zahájena VÝMĚNA PARKOVACÍCH KARET
do zóny Zborovská
Zahájen prodej vánočních poukázek v knih. 9.00
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45
Šachový kroužek
16.00
Čt Schůzka klubu vojenských důchodců
15.30
Pá Skupina Harlej v Příbrami
20.00
Divadlo Za Vodou hraje v Hořovicích
19.30
So TURNAJ NADĚJÍ A PŘEBOR ZŠ v šachu
8.00
Knihovna otevřena
9.00 - 12.00
SBĚR ODPADU v Čenkově
8.30 - 11.00
BÍLÁ PANÍ - divadlo v Čenkově
20.00
Ne
Po Šachový kroužek
13.30
Út Herna v Jinečáčku
9.00 - 12.00
Senior klub
14.00 - 17.00
Oddíl Trilobit
14.00 - 16.00
St Schůzka klubu učitelů důchodců
14.00
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45
Šachový kroužek
16.00
Čt
Pá DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
11.00
Uzávěrka výtvarné soutěže
Postel pro anděla - divadlo v Čenkově
20.00
So MARTINSKÁ SVĚTÝLKA
17.30
Focení aury – pro přihlášené
OLDIES PÁRTY v Čenkově
21.00
Ne Focení aury – pro přihlášené
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ČSŽ ve SCJS
15.00
Po Šachový kroužek
13.30
Út Herna v Jinečáčku
9.00 - 12.00
Senior klub
14.00 - 17.00
Oddíl Trilobit
14.00 - 16.00
Služebna Policie ČR v Jincích otevřena
16.30 - 18.00
St Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45
Šachový kroužek
16.00
Čt Vyhodnocení výtvarné soutěže (čtvrtek!) 15.00
Tvořivá dílna Trilobit
14.00 - 17.00
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více v rubr.

Městys
Knihovna
Knihovna
Pionýr
SCJS
Čenkov
Čenkov
Pionýr
Knihovna
Čenkov
Čenkov
Pionýr
Jinečáček
SCJS
Pionýr
SCJS
Knihovna
Pionýr
13. dp
Knihovna
Čenkov
Jinečáček
Sport
Čenkov
Sport
Český svaz žen
Pionýr
Jinečáček
SCJS
Pionýr
Policie
Knihovna
Pionýr
Knihovna
Pionýr

17. 11. Pá STÁTNÍ SVÁTEK
ZÁJEZD Jinečáčku do Drážan
7.15
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na prosinec
18. 11. So ODPOLEDNE S DECHOVKOU v Čenkově
16.00
19. 11. Ne ZÁJEZD na trhy do Ředhoště
6.00
20. 11. Po Šachový kroužek
13.30
21. 11. Út Herna v Jinečáčku
9.00 - 12.00
Senior klub
14.00 - 17.00
Oddíl Trilobit
14.00 - 16.00
22. 11. St DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JINEČÁČKU
9.30 - 17.00
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45
Šachový kroužek
16.00
23. 11. Čt
24. 11. Pá DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY – 19?
9.00 - 17.00
KVĚTINOVÝ CANDRBÁL v Čenkově
20.00
25. 11. So DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY – 19?
9.00 - 17.00
TURNAJ V MARIÁŠI na Ohrazenici
13.00
26. 11. Ne
27. 11. Po Šachový kroužek
13.30
28. 11. Út Herna v Jinečáčku
9.00 - 12.00
Senior klub
14.00 - 17.00
Oddíl Trilobit
14.00 - 16.00
TANEC ŽIVOTA – ukázková hodina
19.00
29. 11. St Šachový kroužek
16.00
30. 11. Čt

Jinečáček
Čenkov
Český svaz žen
Pionýr
Jinečáček
SCJS
Pionýr
Jinečáček
Knihovna
Pionýr
Knihovna
Zahrádkáři
Knihovna
Hasiči
Pionýr
Jinečáček
SCJS
Pionýr
Sport
Pionýr

PROSINEC 2017 – více v příštím čísle
2. 12.
3. 12.
4. 12.

Mikulášská nadílka v kovárně
od 16.00
Zahájení adventu v Jincích
13.00
Mikulášský milionář v knihovně
14.00
Mikulášská nadílka v kovárně
od 16.00
5. 12.
Mikulášská nadílka v kovárně
od 16.00
6. 12.
Schůzka klubu učitelů důchodců
14.00
7. 12.
Schůzka klubu vojenských důchodců
15.30
Adventní koncert Domova Laguna Psáry v Jincích
Adventní koncert DL Psáry v Ohrazenici
17.45
Tvořivá dílna Trilobit
14.00 - 17.00
9. 12.
Štrúdlování
11.00
13. 12. Služebna Policie ČR v Jincích otevřena
16.00 - 17.30
19. 12. Vánoční piškvorky v knihovně
14.00 - 16.00
1. koncert jinecké pobočky ZUŠ v PDA
17.00
pro veřejnost
20. 12. 2. koncert jinecké pobočky ZUŠ v PDA
pro veřejnost
17.00
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Kult. komise
Kult. komise
Knihovna
Kult. komise
Kult. komise
SCJS
SCJS
16.30 Městys
Ohrazenice
Pionýr
Zahrádkáři
Policie
Knihovna
ZUŠ JJR
ZUŠ JJR

společenská kronika

listopad 2017

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

Zýková Božena
Kužel Josef
Kabátník Čestmír
Martínek Vlastimil
Pietrula Miroslav

89
75
94
87
70

let
let
let
let
let

V této rubrice uveřejňujeme jména jubilantů (pokud nám k tomu dají
písemný souhlas), kteří v příslušném měsíci slaví své 70., 75., 80. a 85. narozeniny.
Od věku 85 let jsou jména jubilantů zveřejňována každý rok.

Narození
Jména narozených dětí zveřejňujeme tehdy, oznámí-li nám
tuto skutečnost rodiče.

Rozloučili jsme se
Patera Jan
Štěpánková Jiřina
Abrhám Josef
Děkuji všem kamarádům, známým, přátelům a sousedům, kteří se
přišli rozloučit s mým manželem Janem Paterou na jeho poslední
cestě.
Moc si toho vážím a děkuji za krásné květinové dary a vřelá slova
útěchy.
Milena Paterová s rodinou.

4

VZPOMÍNKY
2. 11. Památka zesnulých
V tomto dušičkovém čase vzpomínáme
na naše kolegy – členy a členky učitelského sboru,
kteří již nejsou mezi námi.
Čest jejich památce.
za klub učitelů důchodců - Vych.
Nejen 2. listopadu vzpomínáme na naše přítelkyně
a kamarádky, které odešly navždy. Nezapomeneme.
s úctou členky senior-klubu Jince
Kytičku na hrob Ti jen můžeme dát,
tiše postát a vzpomínat…

Dne 3. listopadu 2017 uplyne jeden rok,
co nás po těžké nemoci navždy opustil
pan Miroslav Holý ml.
Nikdy nezapomeneme - manželka Katka
s dcerami Natálkou, Aničkou a Terezkou
a maminka.
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut…

Dne 9. listopadu 2017 tomu bude šest let,
co nás navždy opustil pan Jan Cinert,
který by se 19. října t. r. dožil 74 let.
Nikdy nezapomene manželka Věnceslava,
dcera Blanka s rodinou, syn Honza,
Roman s rodinou, vnučky Lucka a Věrka
s rodinami a kamarád Rosa.
Dne 23. listopadu 2017 uplyne již pět let
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička
paní Božena Šajnerová.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery Helena, Jana a syn Oldřich s rodinami.
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Městys Jince

listopad 2017

Vážení spoluobčané,
máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR.
Dovolte mi tedy, abych moc poděkoval všem, kteří mne u voleb podpořili.
Vaše důvěra mě zavazuje k další práci ve prospěch rozvoje nejen našeho
městyse.
Děkuji členkám a členům volebních komisí v Jincích, Rejkovicích a Běříně,
ale i pracovnicím Úřadu městyse Jince a Služeb městyse Jince za organizační pomoc. Též děkuji vedení základní školy v Jincích za poskytnutí
prostor a za totéž i paní Eichlerové z Rejkovic. A nesmím zapomenout
poděkovat i novým nájemcům Sauny za zajištění stravování pro členy volebních komisí.
Vážení spoluobčané, těším se na další spolupráci s vámi.
RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince

Výsledky hlasování za územní celek Jince
Okrsky v Jincích
celkem zpr.

4

4

v %

100,00

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné
%
v seznamu obálky účast
obálky
hlasy platných
v%
hlasů

1 698

970

57,13

968

965

99,69

Nejvíce platných hlasů v Jincích (celkem za 4 okrsky)
získaly strany:
číslo

Strana
název

Platné hlasy
celkem
v %

21

ANO 2011

260

26,94

8

Komunistická strana Čech a Moravy

206

21,34

29

Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

96

9,94

15

Česká pirátská strana

87

9,01

Zdroj a podrobné výsledky voleb: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps
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Volební místnost č. 2 byla v budově základní školy v Jincích.
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Krátce z obce
Od 1. prosince 2017 bude na sídlišti Zborovská v Jincích zaveden
N O V Ý PA R KO VA C Í S Y S T É M

Zásady pro vydávání
parkovacích karet
opravňujících k vjezdu
a parkování vozidel
na sídlišti Zborovská, Jince
Na sídlišti Zborovská, díky omezené
kapacitě parkovacích míst, je upraven vjezd a parkování v této ulici
dle dopravního značení.
Parkování je omezeno v pracovních dnech, a to v pondělí a po dnech svátku
od 06.00 hodin do pátku nebo dne předcházejícímu svátku do 17.00 hodin.
Zvláštní režim platí pro 6 parkovacích míst u prodejny COOP
a lékárny – zde je možné zaparkovat i v pracovní dny, ale pouze na omezenou dobu dle dopravního značení a s využitím parkovacích hodin umístěných za předním sklem parkujícího vozidla.
Parkovací režim je platný od 1. 12. 2017.
Nové parkovací karty se budou vydávat na Úřadu městyse
Jince od 1. listopadu 2017.
DRUH PARKOVACÍCH KARET:
1. parkovací karty pro osoby s trvalým pobytem v dané oblasti;
2. parkovací karty pro objekt vojenské ubytovny (do kolaudace nového parkoviště Armády ČR pod tenisovými kurty, nejpozději do konce roku 2018);
3. parkovací karty na vozidla určená k podnikání;
4. parkovací karty s omezenou dobou platnosti.
O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY MŮŽE POŽÁDAT:
ad 1) fyzická osoba s trvalým pobytem v dané oblasti;
ad 2) provozovatel vojenské ubytovny;
ad 3) právnická nebo fyzická podnikající osoba se sídlem podnikání nebo
provozovnou v dané oblasti;
ad 4) fyzické osoby bez trvalého pobytu či sídla v dané oblasti pro povolení
jednorázového parkování, a to po omezenou dobu (propůjčují jednotlivá
společenství vlastníků bytových jednotek).
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ŽADATEL MUSÍ MÍT PRÁVNÍ VZTAH K VOZIDLU, pro které
je karta vystavována:
• je vlastníkem vozidla;
• užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy;
• je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého
užívání zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy
o užívání služebního vozidla k soukromým účelům.
VÝDEJ PARKOVACÍCH KARET:
Karty vystavuje na základě ústní žádosti a předložených dokladů Úřad
městyse Jince s tím, že právnické a fyzické podnikající osoby platí za jedno
vozidlo poplatek 200 Kč.
K VÝDEJI KARTY SE PŘEDKLÁDÁ:
Osoby s trvalým pobytem – platný občanský průkaz s uvedením trvalého pobytu v dané oblasti (cizinci platný osobní průkaz a průkaz o povolení k pobytu);
Podnikatelské subjekty – výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, platný doklad o adrese provozovny.
Doklad o právním vztahu k vozidlu:
• technický průkaz vozidla - TP (žadatel je vlastníkem vozidla);
• kopii TP a originál osvědčení o registraci + originál leasingové nebo
úvěrové smlouvy;
• TP (resp. kopie TP + osvědčení o registraci), potvrzení zaměstnavatele
o svěření vozidla do soukromého užívání žadatele.
PLATNOST PARKOVACÍ KARTY:
• parkovací karta dle bodu 1 a 3 platí po dobu trvání právního vztahu
k nemovitosti v dané oblasti a současně právního vztahu k vozidlu, pro
které je karta určena;
• parkovací karta dle bodu 2 a 4 je platná po dobu, která je vyznačena
na parkovací kartě.
Všechny vydané parkovací karty se zapisují do seznamu –
seznam platných parkovacích karet s uvedením SPZ bude uveřejněn na
webových stránkách městyse. Změny a případné výjimky z těchto zásad
schvaluje Rada městyse Jince.
Platná parkovací karta nezakládá právo na volné parkovací místo.
V Jincích dne 15. 10. 2017

RSDr. Josef Hála v. r.
starosta městyse
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INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTYSE JINCE
mají nový vzhled | www.jince.cz
Dne 19. 10. 2017 byly spuštěny nové oficiální internetové stránky městyse
Jince www.jince.cz, a to ve spolupráci se společností Galileo Corporation s. r. o., specializující se na tvorbu webů místních samospráv. Přivítáme
náměty a nápady, jaké informace byste na stránkách rádi našli.
Kontakt na administraci webu: tel. 773 830 708
e-mail: ksjince@seznam.cz

Ocenění pro jineckou knihovnu
V úterý 3. října proběhlo ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně
vyhodnocení nejlepších dobrovolných knihovnic ze Středních Čech. Jedno
z pěti ocenění Středočeský Kramerius převzala za přítomnosti představitelů městyse i Zuzana Belanská.
Informace o události i snímky z akce poskytl Zdeněk Štefek, který byl
u minulých vyhodnocení jako radní Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči. „Tentokrát jsem seděl v publiku, ale určitě jsem rád,
že akce, která se uskutečnila poprvé v roce 2012, pokračuje i nadále.“
Jak se uvádí v oficiální zprávě, jedná se o regionální ocenění „zacílené
na knihovny s dobrovolným knihovníkem, jejichž práce je nedoceněná,
ale přitom nesmírně záslužná.“
Miroslav Maršálek
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Oceněné knihovnice: paní Věra Písecká z Místní knihovny Brodce nad Jizerou, paní Ing. Zuzana Belanská z Místní lidové knihovny v Jincích, paní
Jana Lemberková z Místní knihovny ve Světicích, paní Jaroslava Burgrová z Veřejné knihovny a kulturního centra v Jenči a paní Libuše Břeňová
z Obecní knihovny Kostomlaty nad Labem.
Foto Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Gratuluji paní Zuzaně Belanské, naší jinecké knihovnici,
za ocenění její práce a do další činnosti jí přeji hodně úspěchů.
Josef Hála
starosta městyse Jince

Dárek pro děti z mateřské školy
Mateřskou školu Jince navštívili 13. října zástupci Středního odborného
učiliště Hluboš a jeho partnerských škol ze Slovenska. Za přítomnosti
starosty městyse Jince Josefa Hály a zástupkyně ředitele Základní školy
a Mateřské školy Jince Ivany Šebkové a hostů předali mladí slovenští
studenti oboru truhlář dětem vlastnoručně vyrobené domečky na hraní.
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Fotoalbum: http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Darek_pro_deti_z_MS_Jince/
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Zastupitelé se rozhodli zachránit Barboru
Ve středu 20. září proběhlo ve Společenském centru Josefa Slavíka veřejné
zasedání zastupitelstva. Přítomno bylo i několik pozvaných hostů - jedním
z nich byl zástupce majitelů huti Barbora, jejíž stav je v poslední době
kritizován obyvateli regionu i návštěvníky Jinec. Oznámil, že se společně
se svými syny na základě zájmu obce i tlaku orgánů životního prostředí
rozhodli areál prodat.
Diskuse vznikla o možnostech využití, současném vážném stavu budovy
i o prodejní ceně. Na finanční hodnotě se podílejí především pozemky, které k objektu patří.
Zastupitelé si byli vědomi především historické hodnoty a skutečnosti,
že pokud chtějí tuto památku zachovat, musejí jednat rychle. Majitelé
totiž potřebné prostředky na rekonstrukci nemají a jiný zájemce není.
Je pochopitelné, že cena, blížící se pěti milionům korun, nebude zdaleka
nejvyšším nákladem. Proto se také velká část diskuse věnovala možnostem získání finančních prostředků na rekonstrukci, mj. i prostřednictvím
vhodné dotace.
Zastupitelstvo se tímto problémem začalo zabývat odpoledne krátce po zahájení jednání. K hlasování došlo až v pozdních večerních hodinách.
Pro zakoupení objektu Barbora nakonec zdvihli ruku všichni zastupitelé
kromě jednoho.
Prvním krokem po převzetí musí být oprava střechy, aby se zabránilo
dalšímu chátrání. Ke zprovoznění budovy povede dlouhá cesta…
text a foto Miroslav Maršálek

O historii huti Barbora se dočtete v rubrice Informace z redakce.
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Program
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji
2017 – 2019“
Dne 31. 8. 2017 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019" (dále jen „Program").
Jedná se o „2. výzvu na kotlíkové dotace". Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků tohoto Programu činí 502 233 009,72 Kč.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace byla zahájena dne 4. 10.
2017 od 8.00 hod. a bude ukončena dne 29. 6. 2018 ve 14.00 hod.
V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.
Elektronickou žádost vyplníte v prostředí webového prohlížeče. Pro otevření
žádosti použijte odkaz na webové stránce:
https://kotliky.kr-stredocesky.cz/fas/formservice/filler.open?name=DOT.fo.
Postup pro vyplnění elektronické žádosti naleznete v Dokumentech ke stažení – 2. výzva.

Všechny informace k poskytnutí dotace získáte na webové
stránce Středočeského kraje
h t t p s : / / w w w. k r- s t r e d o c e s k y. c z / w e b / o d b o r- r i z e n i - d o t a c n i c h projektu/ kotlikove-dotace

kde najdete dokumenty ke stažení:
01 Vyhlášení Programu – základní podmínky a termíny
02 Program – podrobný popis podmínek
03 Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému
dle Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech ve Středočeském kraji 2017-2019“
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Předmětem dotace ve 2. výzvě bude podpora výměny původního
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
•
•
•
•
•

tepelné čerpadlo,
kotle na tuhá paliva - výhradně biomasa- ruční,
kotle na tuhá paliva - výhradně biomasa- automatický,
automatický kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa,
plynový kondenzační kotel
Městys Jince doporučuje svým občanům pořízení tepelného čerpadla
s ohledem na ekologické řešení, i na to, že na tepelná čerpadla je nejvyšší dotace (až 127 500 Kč).
Na úřadu Městyse Jince jsme připraveni Vám poskytnout bližší
informace i pomoc při podání elektronické žádosti. Využijte možná
poslední možnost poskytnutí dotace na výměnu starého kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním.

Městys Jince p r o n a j m e

AREÁL PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ
v Jincích.
Bližší informace
na telefonu

724 180 538
nebo
e-mail:

starosta@jince.cz

Městys Jince
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Služby městyse Jince

listopad 2017

ROZPIS SVOZŮ SKO 2017
1 x 7

KAŽDÝ čtvrtek v měsíci

1 x 14

9. a 23. listopadu, 7. a 21. prosince 2017.

KOMBI

od 5. října do 28. prosince 2017 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
2., 9., 16., 23. a 30. listopadu, 7., 14. a 21. a 28. prosince
2017.

1 x 30

16. listopadu

14. prosince

Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek

SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
jsou zřízeny pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
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.

Bc. Miroslava Tichá
ředitelka SMJ JInce

Služby městyse Jince a sběrný dvůr
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Čtenáři píší
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala zástupcům Úřadu
městyse Jince, Českého svazu žen, hasičům a děvčatům ze Společenského centra JS, nemohu zapomenout ani na kamarádky,
sousedy, přátele a známé za blahopřání a pozornosti k mým narozeninám. Moc si toho vážím.
Marie Kratochvílová
Klub vojenských důchodců v Jincích srdečně děkuje veliteli 13. dělostřeleckého pluku Jaselského plk. Ivanu Mrázovi za uskutečnění
vycházky do brdských lesů dne 6. 10. 2017.
Vše dopadlo nad očekávání dobře, pro členy klubu vojenských důchodců
to bylo velmi milé a užitečné.
Vzhledem k tomu, že se jedná o starší lidi, ocenili jedinečnou možnost,
jak navštívit známá místa v místních lesích.
Poděkování patří i nprap. Františku Fryčovi, který skupinu ochotně
doprovodil.
Ještě jednou velké poděkování jménem všech zúčastněných osob.
za KVD Jince Marie Rieszová
Milí sousedé i přespolní
Protože se dovídám, že spousta z vás neví, jak se na počítači podívat
na obrázky, které pořizuji při různých příležitostech u nás v Jincích
i jinde – pojte, povedu vám ruku…
Do řádku „Hledat nebo vložit adresu“ vepište mamii.rajce.idnes.cz,
zmáčkněte na klávesnici Enter, pak klikněte na řádek mamii / Seznam
alb - rajce.net – a te už si jen vyberete, co vás zajímá (Posvícenské trhování, Den dědečků, Brdský sedmiboj, Jinecké slavnosti atd.).
Příjemné podívání přeje
Helena Langová
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Slavíkovy Jince 2017
V polovině měsíce října se v Jincích konala vzpomínková
slavnost „Slavíkovy Jince“ k uctění památky našeho
rodáka, houslisty Josefa Slavíka. Spolu s ním jsme si
připomenuli též osobnost paní Marie Klimtové a její záslužnou činnost
zejména v oblasti hudby. Bývala lektorkou klavírních kurzů v Jincích
a stala se před lety zakladatelkou cyklu „Slavíkovy Jince“.
Za krásného slunečného počasí jsme se sešli u hrobu pí Klimtové na místním hřbitově a položením kytice květů, rozsvícením svícnu a hezkými,
prostými slovy Irenky Ungrové uctili její památku.
Poté jsme se přesunuli do společenského centra, kde se od 16 hodin konal koncert k uctění
památky J. Slavíka i M. Klimtové v provedení našich stálých hostů, dvojnásobného absolventa Pražské konzervatoře (obor housle a
viola) houslisty Michala Foltýna a klavíristky paní profesorky Daniely Foltýnové.
Tito osvědčení umělci opět nezklamali a předvedli mimořádný výkon. V jejich podání jsme
vyslechli dvě Smetanova dueta „Z domoviny“
pro housle a klavír, ze kterých na nás dýchl
skladatelův vřelý vztah k rodné zemi, k českému národu.
Dále zazněly skladbičky různého žánru – půvabné Kreislerovy vídeňské valčíky (Radost
lásky, Lásky žal), Malý vídeňský pochod a různá capriccia. Celé vystoupení našich hostů vyvrcholilo známým Montiho Čardášem, ve kterém Michal
exceloval! Bylo znát, jak za ta léta, co ho známe, dozrál, jak se zdokonalil
výrazově i po technické stránce. Může se tak směle řadit k interpretům
zvučných jmen.
Oba naši hosté zaujali nejen svou bravurní, náročnou hrou, ale též milým
a skromným vystupováním, což přítomní posluchači ocenili dlouhotrvajícím „standing ovation“.
Za jejich návštěvu, výkony, kterými rozdávají radost a šíří krásu hudby,
bez které si nedovedeme život představit, velice děkujeme a za rok
je u nás opět rádi přivítáme!
Vych.
Souhrnné fotoalbum: http://kultura-jince.rajce. idnes.cz/Slavikovy_Jince_2017/
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Hold zakladatelce Slavíkových Jinců
Přišel nám dopis od paní Ludmily Zenkové z Kralovic (autorky knihy Koncert
srdce svého – Životní příběh houslisty
Josefa Slavíka), která poslala vzpomínku na paní M. Klimtovou se žádostí, abychom ji na koncertě přečetli. Jelikož
v podobném duchu se neslo úvodní slovo
a nechtěli jsme se opakovat, zveřejňujeme text i pro ty, co na akci Slavíkovy
Jince nebyli:
„Klavíristka, učitelka klavírní hry
a lektorka klavírních kurzů, varhanice,
kulturní pracovnice a organizátorka
hudebních a kulturních akcí, literátka
i pěvkyně.
To všechno byla po 36 let významná jinecká a hořovická hudební a kulturní osobnost, paní Marie Klimtová.
Hudbě a kultuře vůbec zasvětila celý svůj život. Za její pedagogické
činnosti, nejprve v Lidové škole umění Josefa Slavíka, později Základní umělecké škole Josefa Slavíka v Hořovicích, prošly její vynikající
výukou stovky vděčných žáků.
Zamilovala si vašeho slavného rodáka, houslového virtuosa Josefa Slavíka a na jeho památku založila v roce 1983, v roce 150. výročí úmrtí
Josefa Slavíka, každoroční koncertní cyklus Slavíkovy Jince, který
od svého založení trvá dodnes. A lze si jen přát, aby jeho tradice pokračovala i v budoucnu!
Při vší své obrovské, obětavé hudební a kulturní činnosti, kterou vždy
vykonávala s jí vlastním zápalem a radostí spolu se svým manželem
panem Josefem Klimtem, se jako vedoucí organizátorka zasloužila
o obnovu Slavíkova hrobu a pomníku v Praze na Vyšehradském Slavíně.
Za to vše jí patří nehynoucí dík a čest!
Vděční žáci i návštěvníci Slavíkových Jinců jistě na tuto výjimečnou
osobnost, jako byla Marie Klimtová, nikdy nezapomenou. A jistě každý,
kdo paní Klimtovou znal.“
Závěrem manželé Zenkovi popřáli účinkujícím úspěšné vystoupení
a návštěvníkům koncertu hluboký umělecký zážitek.
Ung.
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Dušičky
Jak si můžeme přečíst na poutači u staleté lípy v Jincích, kterou nám
bohužel zničil vítr, takže z ní zbylo jen torzo, a to ještě malé, místní dřevěný kostelík přestavěl majitel panství Václav Vratislav z Mitrovic v letech
1728 až 1731 na barokní kostel.
Zhruba po sto letech, v roce 1837, se začal užívat dnešní hřbitov. Uprostřed byla zasazena lípa, vedle ní stál dřevěný kříž a kolem zdi hřbitova
řada stromů, zřejmě akátů. Kříž již zde není, lípa též ne. A ostatní stromy,
které svým špatným stavem ohrožovaly návštěvníky hřbitova, připomínají
již jen zbytky pařezů.
Každý hřbitov je svým způsobem místní kronika a vypráví mnohé o těch,
kteří tu byli před námi. Třeba o jejich postavení v tehdejší společnosti.
Pamatuji, jak kolem roku 1940 byla ještě část hrobů bez obrubníků a kamenných desek nad nimi. Byly v tradiční podobě, jak je malovával Mistr
Aleš. Navršená zem a v hlavě kříž. Obyčejné, prosté hroby. Jen kolem
středu hřbitova byly hroby honosnější. Těm, kteří byli zvyklí být více respektováni za svého života, se jejich pozůstalí snažili dát tuto skutečnost
na vědomí ostatním i po smrti jejich blízkých. Třeba i tím, že vedle jejich
jména bylo do kamene vyryto jejich společenské postavení, které zastávali
za svého života.
Když jsem procházel hřbitovem, upoutal mě nedaleko středu na pravé straně hrob, který připomíná vzdálenou minulost. Bez obrubníku, tak jak většina hrobů vypadala před mnoha lety. A v hlavně zvláštní litý kříž.
Už tehdy, v době jeho výroby, musel být proti ostatním křížům drahý.
V kovu jsou též vylita dvě jména. Josef a Theresie Chvála. Datum narození Josefa je rok 1810 a úmrtí 1886. U Theresie pak narození 1813 a úmrtí
1893.
Přesto, že v tehdejší době to byli pravděpodobně majetní lidé, čas prokázal
svoji neúprosnost. Dnes už zřejmě nikdo z nás neví, kdo to Josef a Theresie Chvála byli, nebo zdá se, že hrob již není navštěvován.
V současné době je tehdejší tradiční pohřeb do země téměř výjimkou. Mnohé
z věcí, které se dříve ctily, je dnes ekonomicky neakceptovatelné. Pamatuji
si, že moje babička, která zemřela v roce 1945, si dost dlouho šetřila
na „funus“. Ve většině případů lidé dodržovali zásadu, že člověk by měl
z tohoto světa odcházet vyrovnán sám se sebou, ale rovněž zde nezanechat
„dluh“ za svůj „funus“ pozůstalým.
František Jocha
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Z historie huti Barbora
Jen o málo letech v novodobých českých dějinách se dá říci, že byl v našich zemích klid a pohoda. Ale začátek 19. století byl pro naše prapředky
obzvláště těžký. Rakousko pokračovalo – většinou neúspěšně – ve válce
s Napoleonem. Časté vpády jeho vojsk i do našich zemí sem přinášely jen
další utrpení. Navíc neúroda v letech 1804-1805, dlouhá a krutá zima
(ještě v červnu 1805 padal v Jincích sníh) znamenala pro náš region bídu
a hlad. K roku 1805 napsal do jinecké farní kroniky tehdejší pan farář
Josef Malík:
„Jest hrozné patřiti na to, jak lidé, zvláště děti, úplně zhublé a vyzáblé
jako kostry, přede dveřmi o kousíček chleba žadoní a ještě více politováníhodné je, že nikdo je nemůže nasytit.“
Zoufalé matky trhaly různé rostliny, spařovaly je otrubami a touto „krmí“
se snažily utišit hlad svých dětí. Navíc mnoho dospělých bylo bez práce…
Kromě na polích a v lese pracovalo jen málo mužů ve třech hamrech, které byly tehdy v Jincích v provozu, a v několika zastaralých železnorudných šachtách v blízkém okolí. Ještě nejmenším neštěstím bylo, že panský
pivovar nevařil od poloviny května pro nedostatek ječmene pivo.
Sluší se ale zaznamenat, že nový majitel panství, hrabě Rudolf Vrbna,
nechal několikrát dovézt do Jinec a mezi nejchudší rozdat obilí, mouku
a brambory.
Jinečtí vřele přivítali rozhodnutí pana hraběte postavit v obci pod tehdejším „Půstním“ rybníkem (Pfasten-Teich) na tehdejší dobu moderní vysokou dřevouhelnou pec. S velkou slávou byl
10. června 1805
pokládán
základní kámen
k této stavbě.
Přítomny byly
všechny celebrity panství. Především vrchnostenští úředníci
železáren v čele
s komárovským,
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a současně i jineckým „šichtmistrem“ Pavlem Fiedlerem, dále báňský měřič Ferdinand Leonhard, jinečtí hospodářští úředníci – ředitel Dominik
Goerber, důchodní Václav Podešek, kontrolor Václav Jetel a obroční
Michal Patsch. Jednou z hlavních osobností této slavnosti byla manželka
ředitele – te už vrbnovských železáren - Václava z Resenbaumu Barbora,
po níž byla také pec nazvána.
Pod základní kámen byla uložena schránka s tehdejšími rakouskými mincemi a především pamětní spis s následujícím textem:
„Jeho Excellence Rudolf, říšský hrabě Vrbna z Freudenthalu, panující
pán a držitel panství Hořovic, Komárova a Valdeka, koupil v roce 1804
majorátní panství Jince a Bezdědice od pana Františka Adama, hraběte Wratislava z Mitrovic a rozhodl se ku konci roku 1804, když poprvé nově koupené panství zhlédl, k všeobecnému a k vlastnímu prospěchu novou vysokou pec na tak zvaném Pfasten-Teichu postaviti.“
Poté byly vykonány církevní obřady, především byl základní kámen jineckým panem farářem požehnán.
Vysoká pec Barbora se stavěla téměř pět let. Současně s ní se od základu
stavěly další provozy, zejména slévárna, ale i drátovna apod. Budovaly se
i přístupové cesty, zpevňovala se hráz rybníka a především se stavěl náhon
pro pohon dmychadel a dalších soustrojí zajišujících provoz vysoké pece.
(Postupně se do té doby „Půstní“ rybník začal nazývat „Pecovák“.). Celkové náklady na tyto rozsáhlé stavby přesáhly 30 tisíc zlatých (za celé
jinecké panství zaplatil hrabě Vrbna 660 tisíc zlatých).
Tehdy moderní vysoká pec přinesla samozřejmě prospěch majiteli panství.
Ale našly v ní obživu desítky obyvatel Jinecka, ti další pak nalezli práci
v „přidružené“ výrobě: havíři ve starých i nově otevíraných železnorudných šachtách, dřevorubci a uhlíři při výrobě dřevěného uhlí apod. Poněvadž na dovoz surovin a odvoz hotových výrobků nestačily vrchnostenské
potahy, přivydělávali si i sedláci. Díky provozu tak rozsáhlého železářského podniku vydělávali též místní obchodníci a řemeslníci.
Jinecká vysoká pec byla v provozu přes půl století, až do roku 1865. Za tři
roky v ní byl nakrátko – do 4. července 1879 – obnoven provoz. Pak
vyhasla definitivně, veškerá zdejší výroba byla postupně přemístěna do Komárova.
Později byla Barbora přebudována na pilu, ale její základní architektura
byla zachována. Knížecí pila pracovala až do počátku 50. let 20. století.
Pak začala chátrat, měnili se i její majitelé.
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V současné době je tato unikátní památka majetkem soukromých osob
a je v žalostném stavu. I když už je celá desetiletí vypracován projekt
na její zrestaurování, nejsou bohužel takové zákony, které by vlastníky
Barbory přinutily, aby ji udržovali v takovém stavu, aby byla zachována
i pro budoucí generace.
Zpracováno v r. 2016 z podkladů, které nám kdysi věnoval PhDr. Jan
Beránek.
Zastupitelstvo městyse Jince na svém veřejném zasedání 20. 9.
2017 schválilo odkup areálu huti Barbora.
Ung.

ODBORNÁ KONFERENCE O HISTORII BRD
Brdská vrchovina se v poslední době stává předmětem zvýšeného
zájmu nejen přírodovědců, ale i historiků. Brdy mají nepochybně pozoruhodné přírodní charakteristiky, ale rovněž neméně zajímavou minulost. Jejímu výzkumu se sice často věnuje mj. příbramský sborník
Podbrdsko, ale mnohá témata zatím zůstávají stranou.
Proto Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci s Podbrdským muzeem
v Rožmitálu a dalšími institucemi připravil dvoudenní mezioborovou konferenci.
Proběhne v rožmitálském muzeu ve dnech 14. a 15. listopadu
2017 a její nabitý program naznačuje, že půjde o akci přínosnou nejen
pro historiky, ale i milovníky Brd. Konference se bude věnovat proměně
krajiny, hospodářskému a sociálnímu vývoji, lidové kultuře a každodennosti, některým osobnostem a působení armády. Jelikož je stále několik
míst volných, je možné poslat přihlášku na adresu jiri.topinka@soapraha.cz.
Zároveň počítáme, že v roce 2018 bude v prodeji výstup z této akce
– samostatný sborník s konferenčními příspěvky.
Více na www.soapraha.cz
Mgr. Jiří Topinka - Státní oblastní archiv v Praze

Na facebooku spravujeme
tyto stránky:

Městys Jince
Společenské centrum JS a Jinecký zpravodaj
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Brdské lesy
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Městys Jince
vás srdečně zve na tradiční

ADVENTNÍ
KONCERT
pěveckého kroužku
DOMOVA LAGUNA PSÁRY
pod vedením uč. Venduly Štanclové.
Uskuteční se ve čtvrtek

7. prosince 2017

od 16.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Jincích.
Druhý koncert pěveckého kroužku se koná 7. prosince

od 17.45 hod. v restauraci U Pstruha v Ohrazenici.
Vstupné dobrovolné nebo malý dárek pro klienty.

JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince.
Registrační číslo: MK ČR E 11716
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram | Distribuce: Městys Jince
Inzerce: celá strana A5 – 1 000 Kč, polovina strany A5 – 500 Kč
Inzerát nabízející pracovní příležitosti je zdarma.
Váš inzerát lze uhradit takto:
1. převodem na účet městyse Jince na základě vystavené faktury
2. v hotovosti v účtárně Úřadu městyse Jince
Příspěvky a inzerci přijímáme pouze písemnou formou.
Redakce Jineckého zpravodaje:
Irena Ungrová, tel. 773 830 708 | e-mail: ksjince@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 17. listopadu 2017
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Společenské centrum Josefa Slavíka

listopad 2017

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

na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která
se bude konat 8. listopadu od 14.00 hodin. Další schůzka se uskuteční 6. prosince 2017.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců

(KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském
centru J. Slavíka, která se bude konat 2. listopadu od 15.30 hodin.
Další schůzka se uskuteční 7. prosince 2017.

Houslový virtuos Pavel Šporcl
se vydal po stopách Josefa Slavíka
Ve středu 27. září jsme měli tu čest přivítat v Jincích Mistra Pavla Šporcla, který zde natáčel jeden z dílů připravovaného seriálu o slavných českých houslistech.
Světově proslulé představitele věhlasné české
houslové školy představí
v dokumentárním cyklu
Toulky minulostí. Společně se štábem České televize se vydal sledovat životní příběhy Josefa Slavíka,
Ferdinanda Lauba, Františka Ondříčka, Jana Kubelíka, Otakara Ševčíka a
Jaroslava Kociana nejen
do nejrůznějších koutů
České republiky, ale také
do Vídně, Moskvy, New
Yorku či San Francisca.
Pavel Šporcl se po stopách Josefa Slavíka vydal
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samozřejmě i do Jinec ke Slavíkově rodnému domku, k pomníčku
a do míst, kde učil otec Josefa Slavíka - do dnešního Společenského
centra. Zde ho velice zaujaly různé
historické materiály a podrobnosti
o našem nejslavnějším rodákovi,
o kterých nevěděl nebo které si nestačil nastudovat.
Další zastávka TV štábu, který
jsme měli možnost doprovodit, byla
v hořovickém zámku, kde Josef Slavík
hrál jako malý chlapec společně s otcem
hrabatům z Vrbna. V zámecké knihovně
zahrál Pavel Šporcl část Kreutzerových
etud, stejně jako Slavík před 200 lety,
v roce 1816 při přijímací zkoušce na konzervatoř jejímu tehdejšímu řediteli Weberovi.
Strávit den s Pavlem Šporclem byl pro nás
nezapomenutelný zážitek.

Fotoalbum:
https://kulturajince.rajce.idnes.cz/
Den_s_Pavlem_Sporclem/

Ung.
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Knihovna Jince
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Nezapomeňte, knihovna je otevřena i v sobotu 4. listopadu 2017 od 9.00
do 12.00 hodin.

Úprava provozní doby knihovny v měsíci prosinci:
OTEVŘENO do 20. 12. 2017 včetně.
Ve dnech 21., 22., 27., 28. a 29. 12. 2017 je knihovna z důvodu dovolené
UZAVŘENA.

KNIŽNÍ NOVINKY
V říjnu nám naši spoluobčané darovali spoustu
knižních titulů, několik dalších jsme pro čtenáře nakoupili.
Úplný seznam knih naleznete na webových stránkách knihovny
www.jince-knihovna.cz

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Výtvarná dílna
20. 9. 2017- Houbování
Hurá, rostou. Možná
i proto, že jsme zvolili
toto téma, objevily se
jako zázrakem houby
i v lesích okolo Jinec.
Ty naše jsou však
také překrásné.
Více foto: http://
knihovna-jince.rajce.
idnes.cz/Houbovani/
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Výtvarná dílna 4. 10. 2017 Netopýr – upír
Než jsme se pustili do vlastního tvoření, trošičku jsem si malé výtvarníky
vyzpovídala. A tak jsem se kupříkladu
dozvěděla, že: netopýři jsou savci, protože prý sají krev. Nemají ručičky, ale
křídla proto, aby mohli létat. Žijí
v noci, kdy všechny dětí mají spát,
a proto se jich vůbec nikdo nemusí bát.
Stejně tak těch našich papírových.
Více foto: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Netopyr_-_upir/

16. burza knih
se uskutečnila ve dnech 2. – 6. 10. 2017. Děkuji všem, kteří na knižní
burzu přispěli ze svých domácích knihoven. A protože nám dost knih zbylo, rozhodli jsme se je využít a doplnit jimi zřízenou knihovničku v rámci
projektu Kniha do vlaku na nádraží v Příbrami.
Několik fotografií:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Podzimni_burza_knih_2017/

Letošní Nocování mezi knihami se nám, pravděpodobně z důvodu
velké spousty akcí, nějak nepodařilo dát dohromady, ale v rámci Noci
s Andersenem to určitě napravíme. Už se na všechny spáče moc těším tak 23. 3. 2018 na shledanou.

Výtvarná dílna
11. 10. 2017 - Pavouci
Pavouci mají čtyři páry noh, jsou
různě barevní, spřádají tvarem
i velikostí různé pavučiny, ale
určitě ve skutečnosti nejsou tak
„veselí“ jako ti naši.
Jak se nám povedli, posute sami:
http://knihovna-jince.rajce.
idnes.cz/Pavouci/
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Vyhodnocení 80. výtvarné a literární soutěže
na téma: PODZIMNÍ RADOVÁNKY – POUŠTĚNÍ DRAKŮ
Celkem odevzdaných 25 výtvarných prací
MŠ Jince
Jára Matys
Ludvík Pokorný
ZŠ Jince
1. třída
Adelína Ciochina
2. třída
Anička Kovalová
3. třída
Anička Jankovská
5. třída
Lucie Pokorná
Zvláštní cena
1. třída
Sofie Vybíralová
2. třída
Veronika Korbelíková
Cena poroty
1. třída
Anička Rusinkovičová
2. třída
Zuzka Chocholová
Více foto:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz
/Vyhodnoceni_vytvarne_souteze_
na_tema_Podzimni_radovanky/

Připomínáme:
Opět se zapojíme do projektu „Kde končí svět“ .
Sledujte naše webové stránky, kde naleznete téma a podmínky k soutěži.
Možná si někteří z vás vzpomenou na velmi pěkný výlet oceněných dětí
v loňském roce do Muzea Karla Zemana v Praze.
Pro připomenutí jen pár fotografií:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vylet_do_Prahy_dne_25._2._2016/

Listopadové výtvarné dílny v době od 15.00 h. do 16.45 h.
1. 11. 2017

Draci

8. 11. 2017

Ježci

15. 11. 2017

Vlaštovičky

22. 11. 2017

Podzimní dekorace
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Soutěž pro děti na měsíc LISTOPAD
Téma:
Odevzdání:
Vyhodnocení:

PODZIMNÍČEK - PODZIMNIČKA
do 10. 11.
16. 11. od 15.00 hod. ve SCJS zasedací místnosti

POZOR ZMĚNA! Jedná se o ČTVRTEK, místo klasických pátečních
vyhodnocení.
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.

Dokážeš to také ty – 19?
24. – 25. 11. 2017
Předvánoční prodejní výstava všeho možného, co dokážou vytvořit šikovné
„holky zlatoručky“. Neváhejte, kapacita zasedací místnosti Společenského
centra Josefa Slavíka je omezená. Přihlášky do 16. 11. 2017.
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Bližší informace přímo
v knihovně,
možno i telefonicky
(773 830 709 nebo
email knihovna@jince.cz).
Otevřeno:
pátek 9.00 – 17.00 hod.
sobota 9.00 – 17.00 hod.

Připravujeme:

Mikulášský milionář pro nejmenší v knihovně
4. 12. 2017 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Společenského
centra Josefa Slavíka
K p r a v i d l ů m - současně hrají všechny zúčastněné děti
- nemusíš umět psát ani číst
- čas, dokud nás to bude bavit
- podrobné organizační pokyny na místě.

Vánoční piškvorky v knihovně
19. 12. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti
Společenského centra Josefa Slavíka
K p r a v i d l ů m - věkově neomezeno
- čas 2 hodiny
- hraje každý s každým
- podrobné organizační pokyny na místě.

Od 1. 11. – 19. 12. se opět uskuteční v knihovně

PRODEJ VÁNOČNÍCH POUKÁZEK.
Naděl roční registraci do MLK Jince v hodnotě 150 Kč (dospělí), 100 Kč
(děti, důchodci a studenti) + bonus tisk 5 listů A4 barevně ZDARMA.
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.

listopad 2017

Zprávičky z herničky
Podzimní počasí výletům zatím moc nepřálo. Plánovaný výlet
za zvířátky na statek U Merlina maminky s dětičkami tedy
neuskutečnily a číháme na nějaký teplejší slunečný den.
V herně zatím tvoříme, cvičíme i relaxujeme. Na konci
října maminky uspořádaly
drakiádu, aby se děti proběhly se svými létajícími
draky.
Chystáme ještě tematickou
odpolední procházku - termín bude upřesněn na facebooku.
Sbírka oblečení a hraček
pro dětský domov v Příbrami stále pokračuje, takže
můžete tyto věci nosit každé
úterý dopoledne do herny ve
Společenském centru Josefa
Slavíka. Děkujeme.
Veronika Merhoutová

Dne 11. 11. se těšíme na naše oblíbená

Martinská světýlka.
Sraz je v 17.30 hodin na parkovišti
u základní školy (u kovárny).

Nezapomeňte s sebou lampióny či jiná světýlka a dobrou náladu!
Přijede letos Martin na bílém koni? To se necháme překvapit.
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Jinečáček srdečně zve všechny příznivce spolku na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ,
který se koná ve středu 22. listopadu
Můžete si prohlédnout nově vybavené prostory herny,
zapojit se s dětmi i bez dětí do různých aktivit, pohrát si, prozkoumat
nové hračky a nahlédnout tak do činnosti Jinečáčku.
PROGRAM:
• 9:30 – 16:30 – ateliérové vánoční
focení (profesionální fotografka Maki
Pištěková) – nutno objednat na tel.
775 233 182
• 14:00 – zahájení Dne otevřených
dveří
• 14:00 – 17:00 – Kosmetika
a péče o ple: poradenství +
možnost zakoupení výrobků
(odborná poradkyně A. Friebertová)
• 14:00 – 14:30 workshop na téma: „Nejen v zimě míčkujeme“ (praktická
ukázka techniky míčkování, která napomáhá zdravému tělesnému vývoji, léčbě
astmatu a bronchitidy, lektorka: fyzioterapeutka Alena Říhová)
• 14:30 – 15:00 – „Cvičím s mámou, cvičím s tátou“ – aktivní cvičební půlhodinka (lektorka: Ivana Chocholová)
• 15:00 – 15:30 – Říkanky a písničky nejen pro malé (lektorka: Mirka Feščak)
• 15:30 – 17:00 – tvořivá dílna
Těšíme se na Vás.
Ivana Chocholová

Jinečáček, z. s. pořádá v pátek 17. listopadu 2017

ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN za nákupy (Primark, Kaufland,
Real – dle zájmu) i za poznáním (procházka historickým městem).
Cena zájezdu 300 Kč, členky Jinečáčku 200 Kč. Odjezd v 7.15 hodin
z náměstí 1. Máje.
Závazné přihlášky na tel. 775 233 182 u Ivany Chocholové.
Jinečáček
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Pionýrská skupina Jince

listopad 2017

Pionýrský oddíl TRILOBIT
Další tvořivé dílničky jsou před námi
Pionýrská skupina Jince ve spolupráci s Knihovnou Jince nabízí dětem
prvního stupně otevřené tvořivé dílny zaměřené na seznámení
a vyzkoušení si různých rukodělných technik.
16. listopadu – výroba mýdel a eukanistika
7. prosince – výroba gelových svíček
Dílny se konají vždy ve čtvrtek od 14 do 17 hodin ve Společenském centru J. Slavíka.
S ohledem na omezený počet dětí,
prosím o přihlášení na tel. 777 793 701
nebo email marketa@pionyr.cz.
Markéta Fraitová
vedoucí oddílu Trilobit

Šachový kroužek PS Jince
Tři medaile ze Zdic
Docela velká výprava Šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince se vydala ve čtvrtek 28. září do Zdic. Ve zdejším Společenském klubu se konal
tradiční Svatováclavský turnaj 2017.
Potěšila účast nejen zkušených hráček, ale zejména velký zájem dětí
z první a druhé třídy ZŠ. Ukázalo
se, že už mnozí z nich jsou schopni
se orientovat na tak velkém šachovém turnaji.
V kategorii starších žáků jsme
měli dvě dívky, které patřily k nejmladším, přesto se neztratily. Zejména Nicol Šmejkalová udělala vedoucím i příznivcům radost. Získala čtyři body, stejně jako vítězka kategorie
Marie Karpecká, ale jen kvůli slabší- Nicol Šmejkalová vpravo
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mu pomocnému hodnocení obsadila druhé místo
a získala stříbrnou medaili. Méně štěstí měla
Tereza Lísková. Velký vliv na umístění měla
prohra s naší Nikolkou. Získala o bod méně, ale
i tři body tentokrát stačily k bronzové medaili.
V turnaji mladších žáků jsme měli osm želízek v ohni. Byla mezi nimi jedna dívka – Adélka
Cajthamlová. I ta si odnesla medaili – a to stříbrnou.
Kluci to měli podstatně složitější. Dařilo se docela Tadeáši Červenkovi. Dosáhl největšího bodového zisku z celé naší výpravy. 4,5 bodu ale na
medaili nestačilo. Tadeáš je však schopen lepšího
výkonu a stupně vítěze jistě zase brzy přijdou.
Velkým překvapením se stal Lev Nykonyuk.
Vybojoval jen o půl bodu méně než Tadeáš. Ani
u něho to ale nestačilo kvůli velmi početné konkurenci na medaili. Přitom vlastně nasbíral dvojnásobek výher oproti Adélce. I on si to jistě brzy
vynahradí, protože patří, přes nelehké podmínky,
k současným nejpracovitějším členům šachového
kroužku.
Třetím nejúspěšnějším mladším žákem byl
Matyas Červenka. Patřil k nejmladším účastníkům, ale tři body jsou
úžasné. Velmi spokojeni
můžeme být i s výkonem
Davida Zárybnického. Vítěz loňského přeboru Mateřské školy Jince
se po přestávce vrací
k čtyřiašedesáti polím
a jeho 2,5 bodu dokazuje,
že toho moc nezapomněl.
Po dvou bodech získali
rovněž Marek Fajrajzl
a Tomáš Mařík. Pro
oba je to dosud nejlepší
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Adélka Cajthamlová

Lev Nykonyuk

výkon na velkém turnaji, ale podstatnější je, že se hodně zlepšila jejich
hra. Poprvé byl na turnaji i Thanh Nam Dao. Podařilo se mu vybojovat
půl bodu.
Všichni naši účastníci si odnesli věcné ceny a i s nimi, jak se zdá, byli
spokojeni. Madaile dostalo i pět nejmladších účastníků, z toho čtyři
z Jinec: Mareček, Kevin (Dao), Matýsek a Adélka.
Poděkování patří i rodičům, kteří dopravili své syny na turnaj, ale hlavně Jitce Cajthamlové, která doprovázela tu největší část výpravy vlakem, a tím nám umožnila, abychom mohli ještě při cestě na akci natrénovat jednoduché pěšcové koncovky. I to se některým z hráčů vyplatilo při
turnaji.

Celoroční soutěž zahájena
V pondělí 2. října byla vyhodnocena 1. etapa
celoroční soutěže, která zahrnovala činnost a
výsledky od konce června do
konce září. Nikdo z mladých
šachistů nebyl
celé období v Jincích, nebo měl
jiné zájmy, a tak
bylo sčítání bodů
tentokrát velmi
napínavé. Vítězem se stal nakonec zaslouženě Lev Nykonyuk, přestože měl nejsložitější podmínky. Jednoduché
to však neměla ani druhá Květoslava Čábelková, ani třetí Tadeáš Červenka. Jako docela pilná se projevila děvčata. To dokazují i 4. Adélka
Cajthamlová a 5. Zdenička Dlouhá, obě z první třídy, ale i osmá Anička
Kovalová a dvanáctá Kamilka Choutková. Vysoko se dostali i zkušenější
David Zárybnický, ale i úplný nováček Vojta Přibyl a Thanh Nam Dao.
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Po ř a d í n e j l e p š í c h :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lev Nykonyuk
Květoslava Čábelková
Tadeáš Červenka
Adéla Cajthamlová
Zdenka Dlouhá
David Zárybnický
Vojtěch Přibyl
Anna Kovalová
Thanh Nam Dao
Marek Fajrajzl
… atd.
Celkem se zapojilo 23 dětí.

52 bodů
42
40
35
32
30
26
25
25
18
Matyas Červenka a Tomáš Mařík

Další připravované akce
4. listopadu, Jince, jídelna základní školy: Turnaj nadějí a přebor ZŠ
Jince, je součástí ZK KP
16. - 20. listopadu, Harrachov: Mistrovství Čech mládeže do 10 let
(*2008 a mladší), otevřené pro registrované dívky a děti do 8 let (*2010
a mladší), dva openy
18. listopadu, Praha-Smíchov: Memoriál Růženy Suché (S. Flohra)
25. listopadu, Praha-Smíchov: Memoriál Jana Weisgraba
2. prosince, Praha-Smíchov: Mikulášská šachová nadílka
7. prosince: Neratovice: Krajské kolo přeboru škol
9. prosince, Milín, kulturní dům: Milínská věž, součást krajského
přeboru

Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných akcích
včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
FOTOALBA z akcí: http://mim-jince.rajce.idnes.cz/

Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrský skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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ze života školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
„Podzim je obdobím ve znamení překonávání překážek
a následného získání cenných zkušeností.“
Děti (zejména ty mladší) potřebují určitý řád a rytmus. Ten plyne již
z přirozeného rytmu ročních dob, které se nám střídají rok co rok. Proto
je i pro člověka přirozené řídit se rytmem přírody a pro děti přímo nezbytné, aby díky tomu poznávaly, jak svět kolem funguje a cítily se v něm bezpečně. Proto je plán školního roku závislý na ročních dobách, kdy každá
třída má svůj týdenní rozvrh.
Naší společně prožitou akcí bylo „Uspávání draka“. 27. září jsme si
ve školce vyprávěli o rytíři sv. Václavovi, který sílu a odvahu nepoužíval
proti druhým, ale v čele našeho národa kráčel velmi lidsky a moudře,
a tak se děti vydaly po jeho vzoru, vybavené mečem, který si sami vyráběly v průběhu týdne, na pou za drakem. Když došly k dračí sluji a mávnutím jejich kouzelného meče draka uspaly a překonaly strach svou odvahou,
byly odměněny dobrůtkou. Nejenom pro děti, ale i pro dospělé byla tato
stezka odvahy velkým zážitkem, a to jsme byli pouhými pozorovateli.
Dne 21. října jsme se fotili s firmou PHOTODIENST, se kterou máme dobré zkušenosti. Fotografování bylo vcelku zábavné a fotografie se vyvedly.
A jako již každoročně se malé děti vypravily do Čechovy stodoly u Příbrami, odkud si přivezly malé omalované dýně a sovičky ze sádry.

Podzimní radovánky
u Žabiček
Berušky se vydaly
do přírody hledat Pana
Podzima“. Pozorujeme
měnící se listy stromů
a hrajeme si s jejich barvami.
Navštívili jsme Čechovu
stodolu v Bukové u Příbrami,
kde jsme pomohli vysvobodit
Hejkala pomocí plnění úkolů.
Moc jsme si to užili.
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U Broučků spřádali
pavučinky a hráli si
na pavoučky. Co by se
mohlo do pavučiny zachytit? Jaké geometrické
tvary v pavučině vidíš?
Také se vydali do lesa
na Ohrazenici, kde našli
spoustu hub a skutečné
pavoučí sítě si prohlédli.

Děti z Motýlků
si pořádně zacvičily.
Paní učitelky pro ně
připravily několik
disciplin, při kterých
si vyzkoušely své
sportovní dovednosti.

Včeličky zpívají
a tančí pro našeho
pana starostu
Hálu, studenty
učiliště v Hluboši
a ředitele spolupracujících škol.
Mladí truhláři
vyrobili pro naši
školku domečky
na hraní, za které
velmi děkujeme.

Po uzávěrce Jineckého zpravodaje přijelo „Bářino toulavé divadlo“ s představením „Jak se Bačkůrka skamarádil“. Ale o tom zas příště.
za kolektiv MŠ Sluníčko Jince
Markéta Jančijová
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
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Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
nový web pobočky:

Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: cesruaisy@seznam.cz
http://zusjince.webnode.cz/

Učitelé hudebního oboru
Pavel Hrubý:
zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh
Alena Packová:
přípravná hudební výchova (PHV), hudební teorie
a hudební nauka, zpěv, housle, klavír
Karel Ambruš:
zobcová flétna, klarinet, saxofon
David Štěch:
zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor
Dagmar Eisenreichová: klavír
Jana Kosharisová:
akustická kytara
Učitel literárně-dramatického oboru / divadlo
Josef Pekárek

POZVÁNKY na vánoční koncerty
I letos se budou konat v Posádkovém domě armády Jince, a to ve dnech:
úterý 19. 12. 2017 od 17 hodin: 1. vánoční koncert hudebního oboru
pro veřejnost
středa 20. 12. od 10 hodin: koncert pro žáky ZŠ Jince (hudební a literárně
dramatický obor)
středa 20. 12. od 17 hodin: 2. vánoční koncert hudebního a literárně
dramatického oboru pro veřejnost

ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
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Kulturní komise
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Výlet na Klouček
Dne 24. září se uskutečnil
první výlet na kopec Klouček, který organizovala kulturní komise Rady městyse
Jince.
Dopoledne bylo nevlídné počasí, což patrně ovlivnilo
velmi malou účast. Sraz byl
u hotelu Ermi, odkud účastníci šli po Slonovecké cestě.
Zastavili se u studánky „U spadlého mostu“ a pak se pokračovalo na rozcestí na hřebeni, které tvoří křižovatku tras na Slonovec a dolů do Pasek.
My jsme pokračovali doprava na kopec Klouček. Cestou se účastníci
zastavovali, aby nasbírali ostružiny, ale nacházeli i množství různých druhů hub. Tato vycházka byla velmi příjemná, protože i počasí se umoudřilo
a poskytlo nám hezké pohledy na krásu podzimních brdských lesů, které
již začaly hrát všemi možnými barvami.
Na Kloučku, který naši turisté po závěrečném prudším stoupání zdolali,
následovala krátká přestávka a pak návrat domů.
Na zpáteční cestě někteří využili nabídky a zastavili se na chatě u Rašků,
kde bylo připraveno ohniště a malé pohoštění. Byla to hezká tečka za nedělním výletem.
Doufám, že příští ročník bude na účast bohatší.
za KK Milan Raška
Fotoalbum:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/1._vyprava_na_Kloucek_24._9._2017/

7. HUBERTSKÝ DEN
Letošní, v pořadí již 7. Hubertský den připadl na 21. října. Počasí v této
době již „tropí hlouposti“, ale nám sluníčko svítilo jako na jaře.
Hlavním pořadatelem byla - jako pokaždé - kulturní komise Rady Městyse
Jince, ovšem velký dík za pomoc patří i jineckým rybářům.
Na Hubertskou (loveckou) stezku – procházku kolem Litavky, Vinicí
k Čenkovu a zpět Kopáčovem ke klubovně rybářů, kde byl start i cíl,
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se vydaly tří a více členné rodinné hlídky. Na jednotlivých
stanovištích děti poznávaly
chráněná zvířata žijící v České republice, stromy podle listů i plodů a stopy různých
zvířat. Odměnou v cíli vycházky byl Pamětní list a k doplnění kalorií drobná sladkost.
Hlavní program odstartoval
ve 13 hodin. Mikrofon si tentokráte předávali Vašek Zeisek a Milan Raška. Jako první nás čekal Hubertský čtyřboj - soutěž jednotlivců o krásné poháry. Následoval Lov
klobás, který opětovně překvapil velkou účastí. Další
disciplina byla soutěž o Jineckého rytíře, rozdělena do
dvou kategorií. Vítězové obdrželi Pasovací listinu a opět poháry. Velké jinecké steeplechase se v letošním ročníku účastnilo více dětí
než dospěláků.
1. místo obsadila, jak okomentoval moderátor, „mladá klisnička, která
toho má ještě hodně před sebou." Osm tří a více členných družstev soutěžilo v plnění „loveckých“ disciplin, a to: střelby z luku na cíl, hodu oštěpem, tahu břemene apod. Pod odborným dohledem pana Vladimíra Havlice
si mohli návštěvníci Hubertského dne zkusit vystřelit z jeho kuše.
Na čerstvém povětří chutná mnohem lépe, takže připravené občerstvení
od Petry nemělo chybu. Kryté sezení zdobily obrázky dětí, tentokráte na
téma „Co se mi líbí v Jincích“. Závěrečné Halali nám „odtroubil" Jaroslav
Tesař. Pro dobrou náladu nám večerní posezení zpestřila dobrá country
muzika.
Celý Hubertský den utekl jako voda. Za pořadatele mohu říci, že to bylo
náročné, ale snad se to účastníkům alespoň trošku líbilo. Byli bychom
rádi za vaše ohlasy (nápady, přání), ani případné kritice se nebráníme.
Zuzana Belanská
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Fotoalbum: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/7._hubertsky_den_21._10._2017/

10. prosince - vycházka na Slonovec
Václav Zeisek
předseda kulturní komise

2., 4. a 5. prosince 2017 od 16 hodin
bude jinecká KOVÁRNA PLNÁ ČERTŮ!
Mikuláš, andělé a čerti se totiž přestěhovali
z historické hutě Barbora ke kováři Pepovi do kovárny
pod kostelem.
Na návštěvu pekelného i nebeského království
se PŘEDEM OBJEDNEJTE u paní Zdeny Zeiskové
na tel. č. 721 803 648.
(Tuto akci nepořádá kulturní komise)
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Sbor dobrovolných hasičů Jince
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Ohrazenický pstruh
V sobotu 14. října uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
Ohrazenice netradiční soutěž, kdy v družstvu zápolili tři
malí a dva velcí hasiči (nebo hasičky). Počasí bylo kouzelně nádherné
a sobotní dopoledne plné legrace i zápolení.
A jak jsme dopadli?
Jinečtí borci vyhráli
a k tomu obsadili ještě nádherné třetí místo. Mezi nás se vklínili pouze hasiči z Křešína. A naše dívčí
družstvo po dlouhém
zápolení vylovit pstruha skončilo deváté.
Velké poděkování patří pořádajícím i soutěžícím.
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I tentokrát se jinečtí hasiči připojili
k celostátní akci "Uklime Česko".
Celkem šestnáct velkých hasičů
a hasiček a třináct malých hasičů
sesbíralo v Jincích a okolí železný
šrot a uklidili spodní a střední Jince
od odpadků. Na sběrný dvůr donesli
pěkných pár pytlů a i šrotu se sesbíralo dost. Dobrá věc se podařila,
počasí rovněž a nakonec zbyl čas
na chutné občerstvení.

7. okrsek SDH pořádá

34. kolo Memoriálu Josefa Zárybnického
ve voleném mariáši.
Turnaj se koná v sobotu 25. listopadu 2017.
Tentokrát je pořadatelem SDH Ohrazenice,
hraje se v restauraci U Pstruha.
Prezence od 13.00, zahájení ve 14.00 hodin.
Čtyři kola, startovné 50 Kč.

Pravidelné brigády na úpravy hasičárny
v pondělí a ve středu od 16 hodin
a o víkendu dle domluvy.
Nehlaste se všichni!
za SDH
Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Český rybářský svaz, MO Jince
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Rybářský kroužek mládeže zahájil po prázdninách svoji činnost 25. října.
Členové kroužku se scházejí pod vedením
Ing. Pavla Tomana vždy ve čtvrtek od 16.15 hodin
v klubovně ve Společenském centru Josefa Slavíka.

Údržba rybochovného zařízení Plovka
Dne 9. 10. 2017 proběhla brigáda rybářů na rybochovném zařízení
Plovka.
Práce probíhaly dle Plánu činnosti ČRS, z. s.,
MO Jince na rok 2017.
Jednalo se o posekání
trávy a náletů ve východní části břehů rybníků. Posekaná tráva
a nálety byly použity
jako mulčovací hmota
pod stromy.
Dne 15. 10. 2017 proběhla další brigáda.
Tentokrát se jednalo
o vyřezání křovin a náletů v severní části hráze rybníka. V prostoru
prováděné brigády byla
realizována opatření
vůči pytlákům a byly
vysbírány odpadky.
rybář Tibor
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Český zahrádkářský svaz, ZO Jince
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6. POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ
Již po šesté uspořádali jinečtí zahrádkáři na náměstí v Jincích posvícenské trhování. Výběr keramiky, šperků a bižuterie, tašek, obrázků, polštářků, triček, čepic, svíček, ale i potravin, koření, čajů
a dalšího zboží byl k dispozici návštěvníkům v sobotu 14. října. V bohaté nabídce stánkařů bylo občerstvení, zejména pestrý sortiment uzenin, pečiva,
piva, vína, perníků a jiných sladkostí.
Velkou pozornost poutala výstava výpěstků jineckých zahrádkářů a jejich přátel. K vidění bylo ovoce, zelenina, houby, květiny a jejich nápadité aranžování.
Pro zpestření dopoledne se uskutečnila soutěž „Jedlík roku 2017“. Soutěžící dámy se utkaly v pojídání vařených vajec a pánové se pustili do bramborových šišek. Titul absolutního vítěze získal letos Jiří Zadina.

K dobré náladě hrála skupina Cirkus Hulata. A počasí? Loni nás vypeklo,
ale letos jsme si lepší nemohli přát - bylo opravdu nádherně, takhle vypadá tereziánské babí léto.

Pořadatelé posvícenského trhování děkují
- Službám městyse Jince za organizační pomoc, stavění stanů, dovozů
stolů, lavic aj.
- starostovi Josefu Hálovi za „zapůjčení“ náměstí v Jincích
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- členům a členkám naší organizace, kteří se aktivně zapojili do pořadatelské služby
- našim děvčatům, která se starala o aranžování podzimní výstavy, prodej, vaření teplých nápojů atd.
- skupině Cirkus Hulata, která nám zpestřila program
- a samozřejmě také návštěvníkům, kteří si trhování nenechali ujít.
Iva Jelínková, předsedkyně Českého zahrádkářského svazu Jince
Fotoalba:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/6._Havelske_posvicenske_trhovani/
http://mamii.rajce.idnes.cz/JINCE_-_6.HAVELSKE_POSVICENSKE_
TRHOVANI_-_14.10.2017/

Český zahrádkářský svaz Jince pořádá

KVĚTINOVÝ CANDRBÁL
24. listopadu od 20.00 hodin
v hospodě Za Vodou v Čenkově
• hraje Robert Jíša Band
• vstupenka zakoupená na místě 100 Kč, v předprodeji 80 Kč (Iva Jelínková, ordinace praktického lékaře ZS Jince, tel. 318 692 205)
• tombola a 3 ceny na slosovatelné vstupenky
• v průběhu večera proběhne DRAŽBA DORTU, výtěžek bude věnován
na podporu tělesně postižených osob z Domova Svatý Jan
Na candrbál je zajištěna doprava v těchto časech:
tam: 19.45 hodin - z náměstí v Jincích, další zastávky u Sokolovny
a u hotelu Kratochvíl
zpět: 02.20 z Čenkova

A co ještě letos připravujeme?

ŠTRÚDLOVÁNÍ
9. prosince v hotelu Kratochvíl v Jincích
Baví vás pečení? Pak budeme rádi, zúčastníte-li se
našeho „Štrúdlování“.
Příjem vzorků sladkých, slaných či jiných štrúdlů bude od 11.00 - 11.30 h.,
ochutnávka začne ve 12.00 hodin.
Od 14.00 hodin bude k dobré náladě hrát oblíbený Cirkus Hulata.
Těšíme se na vás a vaše vynikající štrúdly ☺
Iva Jelínková, předsedkyně ČZS
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Český svaz žen Jince
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Výlet do Kutné Hory
Okresní rada žen Příbram pořádala dne 23. 9. 2017 zájezd do Kutné Hory.
Za jineckou organizaci Českého svazu žen se zúčastnilo devět členek.
Nejprve nás v základní škole přivítaly členky místní organizace s malým
pohoštěním a seznámily nás s jejich organizací. Potom následovala prohlídka Chrámu svaté Barbory a prohlídka historické části města. Průvodkyní nám byla místní paní knihovnice, která poskytla vyčerpávající informace o historii Kutné Hory. Po chutném obědě jsme se vydaly do Vlašského dvora, kde jsme měly možnost si prohlédnout mimo jiné nově odlitý
zvon „Jakub Maria“. Ten byl 7. října slavnostně instalován v kostele Svatého Jakuba a 15. října se poprvé rozezněl. Následoval přejezd do Sedlce,
kde se uskutečnila prohlídka kaple Všech svatých s kostnicí.
I když se nám počasí po obědě pokazilo a začalo pršet, výlet se nám moc
líbil.
HoJi
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Český svaz žen Jince pořádá
dne 12.

listopadu

v 15.00 hodin

ve Společenském centru Josefa Slavíka

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
na téma „Nakupujeme v Jincích“.

Modely budou prodejné.

Zveme všechny ženy.

Český svaz žen Jince ve spolupráci s Městysem Jince
pořádají zájezd 19. listopadu 2017 na

NEDĚLNÍ TRHY V ŘEDHOŠTI
Odjezd: 6.00 hodin od autobusové zastávky Sokolovna,
náměstí (u bývalého pečov. domu) a dále dle dohody.
Návrat: cca do 15.00 hodin (po dohodě s účastníky)
Každou neděli od 7.00 do 12.00 hod. zde probíhá prodej všeho,
na co si jen vzpomenete – potraviny, oděvy, obuv a galanterie, bytový
textil, zboží železářské, vojenské a pro kutily, krmivo pro domácí
mazlíčky, keramika, drogerie, hračky, zahradní potřeby, speciality
ze zvěřiny, výkup a prodej zvířátek, bleší trhy a mnoho dalšího.
Cena zájezdu: 100 Kč/os.
Přihlášky:
do 10. listopadu 2017 v knihovně – tel. 773 830 709,
zároveň je nutná platba!
V případě neúčasti (předem neomluvené) na akci se nevrací uhrazená částka za dopravu. V případě nedodržení termínu platby
bude vaše místo postoupeno náhradníkům.
za pořadatele Marie Kratochvílová
a Zuzana Belanská
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Klub vojáků v záloze
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KVZ Jince v roce 2017
V průběhu letošního roku se na půdě Klubu vojáků v záloze Jince, tedy
pěchotní střelnici Velcí, uskutečnily následující závody, které pořádal náš
klub:
V sobotu 11. 3. 2017 se uskutečnil již tradiční čtyřboj z malorážky K4M
na 50 metrů za účasti 22 střelců. Nejvíce si tentokrát vystřílel Karel Šmíd,
celkem 387 bodů. Druhého nejlepšího výsledku dosáhl Jaro Polomčák
s 378 body a třetí se umístil Karel Hartl s 376 body.
8. dubna 2017 se pro změnu střílely akční úlohy z velkorážové pistole
a útočné pušky, kterých se zúčastnilo 26 střelců. Zde si nejlépe počínal náš
nový člen Ivo Rašovský a zvítězil ziskem 150,52 bodu před Karlem Šmídem se 146,46 body, třetí byl Petr Mrázek se 143,34 bodu.

Vítězové závodu „O pohár starosty" - zleva místostarosta J. Vavrek, vítěz
I. Rašovský, druhý S. Bartoš.
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Další čtyřboj z malorážky K4M na
50 metrů proběhl
v sobotu 20. 5.
2017 za účasti 18
střelců a nejvíce si
vystřílel opět Viktor Houdek, tentokrát za 392 body.
Druhou příčku vybojoval Mirek Trykar za 382 body
a třetí skončil Jaro Polomčák s 374
body.
Rovněž 17. 6. 2017
proběhl poslední
letošní
čtyřboj
z malorážky K4M
za účasti 23 střel- Vítězové závodu - zleva bronzová T. Prokopová,
ců. Zde zvítězil Ivo vítěz I. Rašovský a stříbrný V. Beran.
Rašovský s 366
body, stejně jako druhý Libor Benda. Na třetí pozici skončil o jediný bod
Míra Trykar s 365 body.
Dne 22. 7. 2017 se konal již čtvrtý souboj dvojic z malorážky na biatlonový panel na 50 m. Sešlo se celkem 20 střelců, po vylosování soutěžních
dvojic se utkal každý s každým a po jednoznačném průběhu zvítězila dvojice Dušan Varga s Karlem Šmídem s plným ziskem 45 bodů. Druhou příčku si vyrovnanými výkony vystřílel Karel Hartl se Standou Voříškem
za 41 bod a třetí místo nakonec získal Ivo Rašovský s Petrem Justychem
ziskem 39 bodů, tedy stejně, jako nakonec čtvrtí Zdeněk Šenkyřík s Honzou Vavrekem.
Další velice populární závod, souboj dvojic na sestavu padajících terčů
PepperPopper z velkorážové pistole, se tentokrát konal v sobotu 12. 8.
2017 a soutěžilo rekordních 12 vylosovaných dvojic. Po velmi zajímavém
a napínavém průběhu zvítězili Zdeněk Šenkyřík s Karlem Šmídem ziskem
51 bodů. Druhou příčku vybojovali Petr Štěpánek a Mirek Černohorský
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ziskem 48 bodů. Jako třetí pak skončili Mirek Krabec s Jirkou Havlem
se 46 body.
V sobotu 23. 9. 2017 proběhl již pátý ročník Jineckého samopalu „O pohár
starosty“ za účasti 28 soutěžících, což je letošní rekord. Střílely se tři discipliny, a sice mířená na terč 135P - zde si 20 střelců vystřílelo výkonnostní třídy, dále akční úloha a rychlopalba, vše ze samopalu. Vyrovnanými a
kvalitními výkony vybojoval vítězství Luboš Frajt ziskem 200,84 bodu,
druhý se umístil Silva Bartoš se 190,52 bodu a těsně třetí byl Ivo Rašovský ziskem 189,65 bodu. Nejlepším střelcům předal poháry místostarosta
městyse JánVavrek.
Další, v pořadí již 17. ročník memoriálu Jiřího Peška, se tentokrát konal
14. 10. 2017 za účasti celkem 14 střelců z našeho klubu a příslušníků
URNA, kteří tak každoročně tímto způsobem jezdí uctít památku tragicky
zesnulého kolegy Jiřího Peška. Střílela se mířená z pistole na terč 135P
redukovaný a střed 77-P a ještě rychlá na terč SčsD2. Poté následovala
kombinovaná střelba ze samopalu a pistole na sestavu padacích kovových
a papírových terčů. V mířené a rychlé z pistole dominoval Ivo Rašovský
nástřelem 171,57 bodu, v akční úloze byla potřeba souhra přesné a rychlé
střelby na čas. Rovněž zde si nejlépe počínal Ivo, který v konečném součtu
získal 169,82 bodu a s velkým náskokem zvítězil celkovým ziskem 341,39
bodů. Na druhém místě skončil zástupce hostů Vláa Beran ziskem 323,40
bodů a na třetí příčku se s přehledem - opět jako loni - prostřílela sympatická zástupkyně hostů Táňa Prokopová za 285,88 bodů. Vítězové si odnesli pěkné poháry a všichni zúčastnění i další zajímavé věcné ceny.
Naše letošní střelecká sezóna končí 2. prosince „Posledním pšoukem".
Těšíme se na vaši účast a přejeme všem střelcům přesnou mušku a úspěšné střílení nejen v Jincích.
O akcích klubu a dění v příštím roce vás opět budeme informovat, více též na
stránkách SVZ ČR:
http://www.svz-cr.cz/kalendar/kalendar-svz-soutezi/03-krusnohorska-oblast

Zájemcům o střílení nebo členství v klubu rádi podají potřebné informace
členové rady klubu na tel. číslech:
D. Varga - 606 305 993
E. Rybárik - 724 002 617
J. Vavrek - 603 282 464.
Ján Vavrek
tajemník KVZ Jince
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Cvičení s Katkou v MŠ Jince
úterý

18.00 - 19.00 hodin
19.00 - 20.00 hodin
čtvrtek 18.00 - 19.30 hodin

FOCENÍ AURY

•

Zdravé cvičení
Tanec života
Jóga pro ženy

ve dnech 11. a 12. listopadu 2017

Fotí a hodinový výklad poskytuje pan Evžen Paulíček
z Hradce Králové.
Seznam zájemců je plný, ale lze se hlásit jako náhradník
pro případ, že někdo tzv. vypadne.

TANEC ŽIVOTA - UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
úterý 28. listopadu 2017 v 19 hodin v Mateřské škole Jince
7 lekcí
- je snadné probudit, osvobodit, aktivovat a vyladit energii ve svém těle
- vhodné pro všechny, kdo mají chu to zkusit
- není potřeba mít žádné taneční zkušenosti ani nadání
Naše tělo je více než dokonalý stroj.
Stále žasnu nad moudrostí našich těl, i nad tím, jak dokážou zobrazovat
naše životní příběhy, postoje i pocity.
Dnešní svět nám nabízí spoustu možností. Je toho mnoho, čím se můžeme
zabývat, co řešit, na co myslet… Pokud si však začneme všímat, jak se
cítíme, co nám chybí, co potřebujeme, otevírá se možnost objevovat dobrodružství skrytá uvnitř. S tím přichází vědomější a spokojenější žití.
Je mnoho možností, jak prozkoumávat a poznávat sami sebe. Pohyb
je jednou z nich. V přirozených a tělu vlastních pohybech můžeme snadno
vnímat, co v těle chybí či přebývá. Také je možné věci doplnit či pustit.
TANEC ŽIVOTA je příležitost, jak být v kontaktu se svým tělem.
Pomocí jednoduchých pohybových a dechových cvičení
se můžeme dostat k vnitřní pohodě a spokojenosti, nalézt
svůj střed a z něj pak s chutí vykračovat do víru života.
Katka Dendysová • tel. 773 209 123 • www.azted.cz
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A MUŽSTVO
Výsledky z posledních utkání a aktuální umístění
v podzimní části okresního přeboru dospělých
6. kolo: SK Jince 1921 - SK Litavan Bohutín
7. kolo: TJ Tatran Sedlčany C - SK Jince 1921
8. kolo: SK Jince 1921 - TJ Sokol Pičín

9. kolo: sobota 21. 10. 2017
10. kolo: sobota 28. 10. 2017
11. kolo: neděle 5. 11. 2017
12. kolo: sobota 11. 11. 2017
13. kolo: sobota 18. 11. 2017

15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

2:1 (1:1)
3:0 (1:0)
0:5 (0:2)

TJ Sokol Drahlín - SK Jince 1921
SK Jince 1921 - TJ Ligmet Milín
SK Spartak Příbram B - SK Jince 1921
SK Jince 1921 - TJ Sokol Rosovice
TJ Kovohutě Podlesí B - SK Jince 1921
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# KLUB

Z V

R

P

S

B

1. TJ Ligmet Milín

8

6

0

2

37:10

20

2. TJ Sokol Trhové Dušníky

8

6

0

2

23:12

18

3. FK Sparta Luhy

8

6

0

2

26:19

18

4. SK Spartak Příbram B

8

6

0

2

30:14

17

5. TJ Sokol Rosovice

8

5

0

3

20:19

16

6. TJ Sokol Dublovice

8

5

0

3

28:14

15

7. TJ Sokol Pičín z.s.

8

4

0

4

26:25

13

8. Tělovýchovná jednota Kovohutě Podlesí B 8

4

0

4

23:23

11

9. SK Březnice 1918

8

3

0

5

14:25

9

8

2

0

6

17:19

7

11. Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves p. Pleší 8

3

0

5

5:18

7

12. TJ Sokol Drahlín

8

2

0

6

26:37

6

13. SK JINCE 1921

8 2

0

6

9:27

6

14. TJ Tatran Sedlčany C

8

0

6

13:35

5

10. SK Litavan Bohutín

2

DOROST
Výsledky z posledních utkání a aktuální umístění v podzimní
části 1.A třídy dorostu
8. kolo: SK Družec - SK Jince 1921
9. kolo: SK Jince 1921 - AFK Loděnice
10. kolo: Sokol Hostouň - SK Jince 1921

1:4 (1:2)
4:1 (4:0)
7:3 (4:3)

SK Jince 1921 – AFK Loděnice
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11.
12.
13.
14.
15.

kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:

neděle 22. 10. 2017
neděle 29. 10. 2017
neděle 5. 11. 2017
neděle 12. 11. 2017
sobota 18. 11. 2017

10:15
10:15
10:15
10:15
10:15

SK Jince 1921 - SK Zichovec
FK Lety - SK Jince 1921
SK Jince 1921 - FK Slovan Kladno
SK Jince 1921 - SK Litavan Bohutín
TJ Ligmet Milín - SK Jince 1921

# KLUB

Z V

R

P

S

B

1. TJ Baník Švermov

10 7

3

0

35:13

24

2. Sokol Hostouň

10 7

0

3

39:16

21

3. TJ Sokol Červený Újezd

10 7

0

3

53:32

21

4. TJ Ligmet Milín

10 5

2

3

24:17

17

5. SK Litavan Bohutín

10 5

2

3

41:38

17

6. FK Lety

10 5

1

4

33:23

16

7. SK Zichovec

10 5

0

5

33:33

15

8. SK JINCE 1921

10 4

2

4 31:38 14

9. SK Družec

10 4

1

5

30:25

13

9

4

2

23:22

1

10. SK Rakovník "B"
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3

11. FK Slovan Kladno

10 3

3

4

22:20

12

12. SK Kročehlavy

10 3

2

5

26:33

11

13. AFK Loděnice

10 3

2

5

18:33

11

14. FK Mníšek pod Brdy

9

3

0

6

26:30

9

15. Novoměstský Kladno

10 2

1

7

24:58

7

16. AFK Tuchlovice

10 1

1

8

22:49

4

ŽÁCI
Výsledky z posledních utkání a aktuální umístění v podzimní
části okresního přeboru starších žáků
6. kolo: TJ Kovohutě Podlesí - SK Jince 1921/Felbabka
14. kolo: SK Litavan Bohutín - SK Jince 1921/Felbabka
7. kolo: SK Jince 1921/Felbabka - SK Litavan Bohutín
8. kolo: SK Jince 1921/Felbabka - SK Březnice 1918

0:7
10:4
0:2
2:4

(0:6)
(6:2)
(0:1)
(1:1)

9. kolo: sobota 21. 10. 2017

14:00 TJ Spartak Rožmitál p. Tř. SK Jince 1921/Felbabka
10. kolo: sobota 28. 10. 2017 12:15 SK Jince 1921/Felbabka TJ Slavoj Obecnice
11. kolo: neděle 5. 11. 2017 10:00 TJ Ligmet Milín SK Jince 1921/Felbabka
12. kolo: sobota 11. 11. 2017 11:15 SK Jince 1921/Felbabka TJ Sokol Drahlín
# KLUB

Z V

R

P

S

B

1. SK Březnice 1918

11 11

0

0

67:11

33

2. TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem

12 9

1

2

61:12

28

3. SK Litavan Bohutín

11 8

0

3

86:18

24

4. TJ Slavoj Obecnice

10 6

1

3

39:18

19

5. SK JINCE 1921/Felbabka

10 4

0

6

38:40

12

6. Tělovýchovná jednota Kovohutě Podlesí

10 2

0

8

16:72

6

7. TJ Ligmet Milín

10 1

0

9

18:53

3

8. TJ Sokol Drahlín

10 0

0

10 3:104

0

Více informací na webu www.jince.cz/fotbal
Za SK Jince Petr Vejr | Foto Miroslav Maršálek
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Tělocvičná jednota Sokol Jince
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Jinecká Sokolovna se 23. září rozsvítila
V letošním roce se i jinecká Sokolovna zapojila do 3. ročníku
celorepublikového sokolského projektu NOC SOKOLOVEN.
Naše středočeská jednota spadající pod křídla župy Jungmannovy byla jednou z devadesáti tří rozsvícených Sokoloven.
Program Noci Sokoloven byl zahájen vystoupením gymnastického oddílu
pod vedením Jany Březovské a Kateřiny Korbelíkové. Oddíl sokolské všestrannosti čítá celkem 30 děvčátek a mladých dívek. Vznikl před dvěma
lety, je velmi progresivní a rozhodl se také nacvičovat na blížící se
XVI. Všesokolský slet 2018.
Po několika předvedených tanečně-gymnastických skladbách byli přítomní
návštěvníci vyzváni, aby si zopakovali některé gymnastické prvky na žíněnkách, gymnastickém koberci a lavičkách, aby si spolu s dětmi užili trochu
taškařice, protože někteří rodiče se s gymnastikou potkali naposledy coby
žáci základní školy. Jiní zájemci z řad dospělých si zahráli např. stolní tenis.
Dalším bodem programu byla slunečná vycházka po brdském okolí s opékáním vuřtů u paní Herejtové v Ohrazenici. Na procházku pozvolna navazoval volnější cvičební program v tělocvičně, promítání filmu a nocování
ve spacákách na žíněnkách.
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Druhý den ráno jsme v Sokolovně přivítali Sletovou štafetu, kterou naši
mladí florbalisté s Jirkou Šilingerem
přivezli na kolech z Felbabky. Štafetový
kolík, obohacený o zeleno-bílou stužku,
poté z naší Sokolovny putoval na Příbram - Březové hory.
V letošním předsletovém roce byla štafeta dostředivá - vedla po čtyřech hlavních trasách, z nichž jedna byla páteřní,
z Bratislavy do Prahy. Všechny štafetové kolíky se nakonec setkaly na ústředí
ČOS v Tyršově domě. Štafeta přes naši
republiku putovala tři dny, a to pěšky
(během), na koni, po vodě, na kolech, ale
také na motorce a historickou tramvají.
Spojený program Noci Sokoloven a Sletové štafety byl v jinecké tělocvičně
zakončen okomentovanou prohlídkou nově zrekonstruovaných šaten a sociálního zázemí.
Akci podpořil svou účastí také starosta městyse Jince Josef Hála, pár pěkných fotek nafotil pan Miroslav Maršálek. Děkujeme všem, kteří mezi nás
dorazili. Bylo pěkně.
Iva Vošahlíková
Fotoalbum: http://mim-jince.rajce.idnes.cz/Sletova_stafeta_2017/
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Dne 30. září
uspořádal
turistický oddíl
TJ Sokol Jince
zájezd
na Kokořínsko.
Fotoalbum
ze zájezdu: http:
//mamii.rajce.
idnes.cz/
KOKORIN__ZAJEZD__TJ_SOKOL_JINCE__30.9.2017/
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Kokorin_30._9._2017/

Kam jsme došli, kdo to ví?
V Brdech je mnoho zajímavých míst, především hlubokých lesů a vrcholů
s pěknými vyhlídkami. Mezi nejkrásnější lokality Brd rozhodně patří dlouhé údolí Padrského potoka a říčky Klabavy, s rozsáhlými pláněmi a vyhlášenými Padrskými rybníky.
Údolí je obklopené rozsáhlými loukami a vrcholy Palcíř (725 m n. m.),
Kočka (789 m n. m.) či Paterák (817 m n. m.). Východním směrem se vypíná druhá nejvyšší hora Brd Praha (862 m n. m.), ozdobená meteoradarem.
Oba rybníky byly založeny v polovině 16. století, zmínky o železářské obci
Padrti se datují kolem roku 1670. Obec Padr byla poprvé vystěhována
za Protektorátu, podruhé v padesátých letech minulého století, kdy byly
všechny budovy obce v rámci VVP zbourány spolu s nedalekými obcemi
Záběhlá a Kolvín. Po mnoho let tu byla vojenská střelnice, nepřístupná
veřejnosti.
Snad právě proto, i díky vojenské činnosti, se zde nalézá velice zajímavá
flóra i fauna. Vedle ryb v obou rybnících se zde vyskytuje i vydra říční,
obojživelníci a plazi. Hnízdí zde např. volavka popelavá, čáp černý i orel
mořský. Na dolejší rybník o rozloze cca 40 ha na západní straně navazují
romantické bažiny. Hořejší rybník díky rozloze cca 70 ha je známý za větru vysokými vlnami a navazuje na něj na východní straně rašeliniště.
Rybníky se nacházejí v nadmořské výšce 640 m n. m.
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K Padrským rybníkům lze dojet na kole, či dojít pěšky z mnoha míst.
Od západu např. ze Skořice, Trokavce nebo Strašic, od východu z Rožmitálu p. Třemšínem či Nepomuku. My jsme dojeli autobusem na trase „Příbram – Plzeň“ do Míšova. Odtud jsme se vydali po červené turistické značce. Za vesnicí se ve druhé polovině minulého století nacházela (vlevo
od naší cesty) bývalá ruská vojenská základna s podzemními sklady jaderných hlavic (dnes Atom muzeum Javor 51). Po 2,5 km odbočuje červená
značka vpravo. Nedaleko odtud (po zelené) se nachází Břízkovec (kóta
718), kde měl být vybudován po roce 2007 (tentokrát americký) radar protiraketové obrany. O několik stovek metrů dále, vlevo od lesní cesty,
se nacházejí zbytky někdejšího Teslínského kláštera. Podél Horního rybníka pak dojdeme k jeho hrázi (5 km). Po levém (západním) břehu dojdeme
po cca 1,5 km na hráz rybníka Dolního (celkem asi 6,5 km). Zpět můžete
dojít stejnou trasou, nebo můžete od hráze Dolního rybníka jít po cestě
(mimo červenou značku) přímo zpět do Míšova. Na závěr pěší „túry“
doporučujeme navštívit v Míšově u autobusové zastávky občerstvení
„Grill-bar“.
HoPa
TJ Sokol Jince
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Tělovýchovná jednota - šachový oddíl
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Nečekaná remíza na úvod
V sezóně 2017-18 se po roční přestávce do mistrovských soutěží dospělých
zapojuje i Šachový oddíl TJ Jince.
Bylo však přihlášeno pouze jedno družstvo, a to složené hlavně ze žáků.
I to je ale pokrok proti loňsku. Tato soutěž je velkou školou a důležitým
předpokladem růstu mladých hráčů.
V prvním kole sehrálo naše nově vytvořené družstvo zápas se ŠK Zdice B.
Soupeři se netajili tím, že přijeli vyhrát. Pro předškoláka Matýska Červenku, který zaskakoval na poslední chvíli za svého staršího brášku, byl
soupeř příliš silný. Také Jakub Šmejkal přes velkou snahu ve svém
dlouhém a těžkém zápase s nejstarším hráčem Zdic kapituloval. Půl bodu
uhrál na první šachovnici s kapitánkou soupeřů Leou Rosenbaumovou náš
kapitán Martin Šilhánek. Překvapením bylo vítězství Václava Vejra
nad úspěšným žákem Zdic Matějem Hofmeisterem. Pevné nervy projevila
ve velmi nepříznivě se vyvíjející partii s Janem Rosenbaumem Nicol
Šmejkalová. Její vítězství nám zajistilo remízu v zápase a velmi cenný
bod do tabulky.
Velké poděkování patří panu Jakubu Červenkovi za pomoc při zabezpečení
zápasu a za vyhotovení zápisu partie na poslední šachovnici. Díky tomu
jsem se mohl já plně věnovat rolím rozhodčího a navíc i trenéra.

Václav Vejr, Jakub Šmejkal, Nicol Šmejkalová a Martin Šilhánek

Nejbližší zápasy:
5. listopadu, regionální soutěž družstev: KDJS Sedlčany C – Jince
19. listopadu, regionální soutěž družstev: Jince – Mníšek pod Brdy
3. prosince, regionální soutěž družstev: Kovohutě Příbram – Jince
Zápasy se hrají vždy v neděli od 9 hodin.
Miroslav Maršálek, kapitán družstva TJ Jince
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13. dělostřelecký pluk
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Dne 10. 11. 2017 bude v posádce Jince uctěn

„DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ“
Zahájení pietní vzpomínky v 11.00 hodin u památníku obětem 1. a 2. světové války na náměstí v Jincích
za účasti vojáků jinecké posádky, představitelů územní samosprávy a státní správy, zástupců zájmových
organizací, klubu vojenských důchodců a pamětníků
druhoválečného konfliktu.
Kytice k uctění památky padlých bude položena i u památníku ve Velcí
a v areálu kasáren 13. dělostřeleckého pluku.
Přijměte i vy pozvání velitele posádky plukovníka Ivana Mráze na tuto
akci, kde si společně připomeneme všechny, kteří položili svoje životy
za naši lepší budoucnost.
Symbolem Dne válečných veteránů je rudý květ vlčího máku.

Zocelování dělostřelců
U 13. dělostřeleckého pluku proběhl čtrnáctidenní doškolovací intenzivní
výcvik (DIV) pro nově nastoupivší „dělostřelce“. Až sedm tuctů nových
příslušníků útvaru bylo rozděleno do tří čet o třech družstvech tak, aby si
nováčci za dva týdny odnesli maximum vědomostí a dovedností.
Dnešní přetechnizovaná doba plná elektroniky je v některých ohledech pro
člověka ulehčením, ale neučí ho, co dělat v případě, když elektřina není k
dispozici a baterie u navigace jsou vybité. Voják si musí umět poradit za
všech okolností. Topografická příprava učí vojáky pohybovat se terénem pouze za použití mapy, buzoly a vyčítacího pravítka. Vyčítání
souřadnic je základ, který má každý voják znát. Dělostřelečtí nováčci sami podle mapy připravovali
osu přesunu, přesouvali se podle
azimutů, a také se museli během
plnění úkolů zorientovat v neznámém terénu.
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Instruktoři vojákům vštěpovali
do hlavy základní taktické dovednosti jednotlivce v poli, a to se
cvičnou municí. Když si nováčci
prošli teoretickou částí, mohli vše
vyzkoušet v praxi. Spaní přes noc
v lese je u mladých dobrodruhů
celkem časté. Když na vás ale zaútočí uprostřed noci nepřítel, jste
nucen jednat na vlastní pěst podle
toho, co jste se naučil. Stejně tak
museli reagovat účastníci výcviku. Mimo taktických dovedností mohli také
zúročit střeleckou průpravu, která během výcviku probíhala nejen ve dne,
ale i v noci. Radiová stanice RF-13 si přišla na své, když se vojáci potřebovali na dlouhou vzdálenost mezi sebou domluvit. Umět se pořádně spojit, to se
někdy totiž náramně hodí. Ne nadarmo se říká, že bez spojení není velení.
Dělostřelci nejsou sice ženisté, ale každý dobrý kanonýr ovládá ženijní
práce. V této části výcviku byly zahrnuty teoretické znalosti boje proti
improvizovaným výbušným zařízením (tzv. C-IED „Counter-Improvised
explosive device“) a praktické dovednosti v podobě vytvoření okopů pro
ležícího střelce. Jak sami vojáci potvrdili, vykopat okop mezi kořeny nebyl
žádný med.
Chemická příprava obnášela vypilování činnosti na povel „plyn“, kdy si
cvičící musí nasadit plynovou masku. Nečekejte ale, že si každý jede
po svém a hlemýždím tempem. Musíte se vejít do určeného časového limitu, a to předepsaným „nasazovacím“ postupem. Je to léty ověřená metoda,
která chrání vojáka před možným vdechnutím jedovatých látek.
Jednou z důležitých věcí, která vojáka odlišuje od průměrného občana
(kromě jiných výrazných rozdílů, jako je zbraň či stejnokroj), je vystupování. Voják má umět vystupovat a má umět i řádně mašírovat. Pořadová
příprava byla totiž pomyslnou třešničkou na dortu tohoto doškolovacího
intenzivního výcviku, který nové dělostřelecké příslušníky zocelil.
„Jsem rád, že jsme u nás na pluku tuto formu výcviku zavedli. Nové vojáky připravíme na život v organických jednotkách, a také jim připomeneme, co od přijímače již zapomněli. Prospívá to nejen jejich znalostem a
dovednostem, ale i týmovému duchu a začlenění do kolektivu,“ shrnul
výcvik vrchní praporčík 13. dělostřeleckého pluku nprap. Fryč, který společně s vrchním praporčíkem 131. dělostřeleckého oddílu prap. Bazalou
celý výcvik vedli.
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Dělostřelci navyšují své schopnosti
Specialisté dělostřeleckého průzkumu - dělostřelečtí návodčí tzv. Forward Observer
(FO) jsou trénováni k vedení průzkumu,
navádění paleb pozemního dělostřelectva.
Jejich primárním úkolem je zjišování nepřátelských cílů na předním okraji vojsk
nepřítele, a proto jsou přidělováni k jednotlivým mechanizovaným a výsadkovým rotám bojových praporů.
Tak jak se moderní válčiště stává komplexnějším, zvětšují se i požadavky
na jednotky dělostřeleckého průzkumu. Současný trend armád NATO směřuje k navyšování schopností dělostřeleckých návodčích, a to tak, že své
příslušníky vzdělává v problematice blízké vzdušné podpory tzv. Close Air
Support (CAS). Takto proškolený personál se nazývá návodčí společných
paleb neboli Joint Fire Observer (JFO). „Není naším cílem nahrazovat
práci leteckých návodčích. Chápeme nezastupitelnou roli leteckého návodčího a jeho míru odpovědnosti při vyžadování a koordinaci blízké letecké
podpory. V našem případě jde pouze o navýšení schopností dělostřeleckých
návodčích do té míry, aby byli schopni zprostředkovat popis cíle pro potřeby
JTAC nebo pilota leteckého prostředku při plánování a provádění procedur přímé letecké podpory. Zároveň by měli být schopni elektronicky,
opticky nebo vizuálně provádět operace koncového navedení leteckého prostředku na cíl,“ říká programový manažer JFO podplukovník Marcel Křenek.
V praxi to může vypadat tak, že letecký návodčí zůstává na místě velení
mechanizovaného praporu a sleduje radiový provoz mezi JFO a předěleným prostředkem vzdušné podpory. Po jasné identifikaci vlastní pozice
a pozice cíle je pouze letecký návodčí oprávněn vydat povel k použití letecké munice útočícího letounu. JFO dále zprostředkuje vyhodnocení účinku
použití CAS proti pozemním cílům na nadřízené velitelství k provedení
analýzy a koordinaci dalšího postupu.
A právě tyto scénáře a mnohé další jsou procvičovány v rámci cvičení
Ample Strike 2017. „Jedná se o jedinečnou příležitost procvičit tyto postupy a procesy v ostrém režimu za plné podpory vzdušných sil. Výcviky tohoto typu jsou našimi specialisty JFO vysoce ceněny a umožňují ověřit
opravdové schopnosti každého jednotlivce,“ dodává proškolený specialista
JFO nadporučík Marek Dudáš.
(Autor: podplukovník Marcel Křenek)
Zdroj všech příspěvků:
facebook 13. dělostřelecký pluk Jaselský

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

V měsíci LISTOPADU 2017 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

09,00
09,00

18,00
15,00

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

15,00

10,00
09,00
09,00

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

Neprůjezdné
komunikace

do

22,00
17,00
22,00
17,00

22,00
15,00
22,00

22,00
17,00
22,00
17,00
12,00

X – komunikace Neřežín – Obecnice, Zaječov – Obecnice UZAVŘENA!
Prostor posádkového cvičiště je trvale uzavřen. 1 hodinu před zahájením střelby bude
zabezpečeno uzavření komunikace Velcí - Brda uzavírací směnou.
plukovník Ing. Ivan Mráz, Ph.D., velitel / v zastoupení plukovník gšt. Ing. Jan Cífka
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Policie informuje

listopad 2017

Úřední den policistů na služebně v Jincích,
ul. Slunečná 392 (u zdravotního střediska)
Dne 14. 11. 2017 v době od 16.00 do 17.30 hodin budou policisté
na služebně poskytovat informace a odpovídat na dotazy souvisejícími
s prací policie.
Další termín je 13. 12. v době od 16.00 do 17.30 hodin.
Těšíme se na spolupráci s vámi. P ČR – Obvodní oddělení Příbram-venkov
Za prvních devět měsíců letošního roku řešili dopravní policisté na Příbramsku 1107 dopravních nehod, což je o 51 více než za stejné období loňského roku. V měsíci září se stalo na příbramských silnicích 137 nehod,
nikdo při nich nezemřel, čtyři osoby utrpěly těžké zranění a 28 lidí poranění lehčího charakteru.
Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy, následně nepřiměřená rychlost – 19x a poté nedání přednosti v jízdě – 14x. Šest motoristů,
kteří havarovali, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 36 karambolů zavinil
střet se zvěří. Na automobilech vznikla při zářijových nehodách škoda,
která dosáhla téměř deseti milionů korun.
Zatím nezjištěný zloděj vnikl na oplocený pozemek domu v obci Čenkov
a ze zde zaparkovaného automobilu odřízl katalyzátor. Ke krádeži došlo
někdy v období od 2. do 16. září. Vzniklá škoda činila šest tisíc korun.
Policisté dne 5. října sdělili podezření z přečinu výtržnictví 19letému mladíkovi, který se na autobusové zastávce v Jincích ve večerních hodinách
obnažoval. Chodil po pozemní komunikaci se staženými kalhotami a ukazoval své přirození na projíždějící auta. Svlečen byl i při příjezdu hlídky
na místo. Provedená dechová zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 1,63 promile alkoholu. Nyní mu hrozí až dva
roky odnětí svobody.
Dne 14. října došlo v obci Rejkovice k dopravní nehodě. Pětatřicetiletý motorista začal předjíždět traktor zaparkovaný vpravo na okraji komunikace, ale nevšiml si, že v protisměru vyjelo osobní auto. Ve snaze zabránit
střetu, strhl řízení, narazil přitom do levého kola traktorového přívěsu,
a také se ještě bočně střetl s protijedoucím vozidlem. Jízdní souprava nebyla
označena výstražným trojúhelníkem. Vzniklá škoda činí 18 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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zprávy z Čenkova

listopad 2017

Volby do PS Parlamentu ČR
– výsledky hlasování v obci Čenkov
Počet
Počet
Počet
Počet

zapsaných voličů dle seznamu:
vydaných úředních obálek:
odevzdaných obálek:
platných hlasů:

326
206 - volební účast 67,2 %
206
204

Nejvíce platných hlasů v Čenkově získaly strany:
číslo
21
8
29
1
15

Strana
název
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana

Platné hlasy
celkem
v %
68
33,33
30
14,70
20
9,80
15
7,35
15
7,35

Zdroj a další informace: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps

Posvícení v Čenkově
V sobotu 21. října jsme se sešli večer u nás
v Čenkově v hospodě Za Vodou na posvícenském posezení. Tradiční akci zorganizoval opět náš hostinský Zdeněk Ulman.
Posvícenské posezení je příležitostí, kdy se
můžeme setkat s kamarády, společně si
popovídat, zazpívat, zatančit i připít na
zdraví a setkání. Sešlo se nás tentokrát
kolem šedesáti. Hudbu obstaral hudebník
Ivo Novák. Zdeněk zajistil bohaté pohoštění, stoly byly plné sladkého i slaného. O dobrou náladu se postarali
všichni zúčastnění.
Václav Volek
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Zprávičky z malé školičky
Slunko barví, zlatí stromy
lístečky se houpají,
lámou se a polehoučku
tiše na zem padají.

Vítr suché listí nese,
žene ho a roluje,
letí, letí, šustí, fouká,
zlatý podzim už tu je.

Ve školce nás navštívila zubní sestřička, se kterou si děti vyzkoušely
správné čištění zoubků a navzájem
si zkontrolovaly zubařskými zrcátky, zda mají zoubky v pořádku.
V podzimním ohýnku jsme si pekli
brambory a o zelenině si s námi zazpíval pan Kafka, který nás pravidelně seznamuje s „panem klavírem“ a jeho krásnými zvuky.
Po týdnu plném zdravého ovoce a zeleniny následoval čas pohádek. Při-
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jelo za námi divadlo Zvoneček a představilo nám pohádku „O perníkové
chaloupce“. Vydali jsme se do pohádkového lesa, kde vychytralé lištičky
držely Budulínka a my jsme ho písničkou pomohli vysvobodit. Za odměnu
jsme od babičky dostali sladký perníček a od dědečka medaili za statečnost.
(Za herecké výkony, velkou pomoc a dobrou náladu děkujeme J. Petříkové,
M. Dlouhé a I. Hoškové).
Starší kluky a holky čekalo putování na Běřín. Cestu jsme zdobili veselými obrázky křídou, těšili se z krásného počasí a při návratu do školky
jsme pozorovali krásu podzimní přírody a naslouchali šustění listí, které
nám pod botkami prozrazovalo poselství podzimu. A ta vůně…

Velkou radost nám udělali tatínci, kteří se v hojném počtu sešli na Sportovní den ve školce a aktivně se účastnili často nelehkých soutěží. Odměnou nám všem pak byl společný, příjemně strávený čas i nákup ve školkovém obchůdku za vydělané zlaáčky. Děkujeme všem tatínkům, že si
na nás udělali čas, a také rodičům Kubíčka Provazníka za sponzorský dar
pro děti.
Od začátku října k nám jezdí paní lektorka na angličtinu a společně se
učíme anglické písničky a říkanky.
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Ve školce jsme vyráběli závodní autíčka, která jsme si odnesli domů, abychom mohli trénovat navíjení provázku. To nám pak šlo zvesela při pouštění draků. A abychom se trochu posilnili, upekli jsme si posvícenské
koláče.
Te už se ale těšíme, až budeme vyrábět lucerničky na sv. Martina. U toho
ochutnáme různé druhy čajů z léčivých bylinek a s paní učitelkou si budeme vyprávět, jaké to bylo, když dříve lidé neměli televizi, počítač ani rádio
a drželi černou hodinku. Můžete si to vyzkoušet společně s námi…
kluci a holky
z čenkovské školky

Setkání s podzimem
Letošní září připomínalo spíše chladný podzim, o to více jsme všichni uvítali teplý a slunečný říjen, kdy v polovině měsíce teploty na mnoha místech v republice trhaly rekordy. I u nás v Čenkově bylo opravdu krásně.
Ke všemu ještě konečně začaly růst houby, a tak byly okolní lesy plné
houbařů i turistů.
S létem jsme se v Čenkově rozloučili už
9. září, kdy Zdeněk Ulman připravil společné
posezení při hudbě.
Stoly a taneční parket
byly postaveny před
hospodou Za Vodou.
V září a v říjnu jsme
my, Čenkováci, vyráželi
na jednodenní i vícedenní výlety. Někteří z
nás se vypravili již tradičně do Krkonoš, kde jsme vyšlápli jednak na kole z Harrachova podél
Mumlavy na Voseckou boudu, Krakonošovu snídani, Ručičky, Studenov
a Rýžoviště, jednak pěšky např. z hranic s Polskem na chatu Orle a k Jizeře, nebo podél řeky Kamenné v Polsku. Podzimní krajinu jsme si ale
vychutnali hlavně v Brdech, na okolních trampských kempech, kde jsme
i s dětmi poseděli u ohně, opékali buřty, povídali, zpívali a nakonec pod širákem přespali. Vydařil se nám také dvoudenní výlet na Rožmitálsko, s přespáním na vrcholu Třemšín v místech, kde stála Třemšínská rozhledna.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Bude se konat SBĚR

ODPADU

Dne 4. listopadu 2017 se uskuteční SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A NADMĚRNÉHO ODPADU.
Sběr bude probíhat za Obecním úřadem Čenkov od 8.30 hod
do 11.00 hod.
Občan sběr odloží do připravených kontejnerů za účasti pracovníka OÚ.
Nebude probíhat svoz!
Odpad, který nebude možné odložit do odpadkového kontejneru: lahve, papíry, dřevo bez příměsi plastů, eternit.
Odpad uložený mimo místo svozu bude brán jako založení černé skládky.
Sběr kovového šrotu a elektrospotřebičů se uskuteční též 4. 11.
2017.
Tímto bychom chtěli požádat občany, kteří budou mít k odvozu kovový
odpad a elektrospotřebiče, aby jej ponechali na svém pozemku, naši hasiči
ho odnesou na traktor a odvezou.
Václav Volek

Divadlo Za Vodou Čenkov
V hlubokém lese bledá dívka v rakvi, okolo malí skřeti a lesní zvěř.
Nový horror divadla Za Vodou? Nikoliv, to jen Sněhurka očekává oživovací proces provedený krásným princem. Její mozek dokonce nevykazuje vážnější poškození, to je pohádka. K vidění bude ale až v příštím roce.
Zatím vás můžeme pozvat:

3. listopadu do klubu Labe v Hořovicích na Zářivou hvězdu,
4. listopadu do Čenkova na Bílou paní, která bude ještě k vidění
na Zbraslavi 25. 11. v divadle Jana Kašky.
10. listopadu bude ještě možné v Čenkově na vlastní oči pozorovat Postel pro anděla, kterou přivezou divadelníci z Dobříše.
Přijte do divadla, a nemusíte doma topit!
informátor divadla
Jarda Bouda

Divadlo Za Vodou
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Divadlo Za Vodou hostovalo 6. října na divadelním festivalu
Chaloupecká opona s veselohrou Bílá paní. Čenkovský spolek je
v Chaloupách velmi oblíben a má tu početnou skupinu fanoušků ☺.
Foto Miroslav Maršálek

Hospoda Za Vodou v Čenkově pořádá a zve
3. 11. od 20.00 hod. v Kulturním domě v Příbrami – skupina
HARLEJ – info: na tel. 723 654 099.
11. 11. od 21.00 hod. – OLDIES PÁRTY – DJ Sunny hraje
na přání písničky 70. – 90. let.
18. 11. od 16.00 hod. – Odpoledne s dechovkou – k poslechu
i tanci hraje MALÁ MUZIKA
NAUŠE PEPÍKA.
Vstupné 160 Kč, předprodej
v hospodě Za Vodou nebo na
tel. 723 654 099.
24. 11. od 20.00 hod. –
KVĚTINOVÝ CANDRBÁL
(více informací v rubrice Český zahrádkářský svaz Jince).
Zdeněk Ulman
Hospoda „Za Vodou“ Čenkov
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Zprávy z Ohrazenice

listopad 2017

Havelské posvícení
V sobotu 14. 10. 2017 proběhla na Ohrazenici dětská hasičská soutěž
pod názvem „Ohrazenický pstruh“.
Do soutěže se přihlásilo deset
smíšených družstev z Jinec,
Čenkova, Křešína a Ohrazenice. Velitel soutěže Václav
Nýdl seznámil hasiče s pravidly soutěže a po deváté hodině začal závod s časem o co
nejlepší umístění.
Vylovit pstruha z nádrže
dalo některým soutěžícím
pěkně zabrat. Byl dřevěný to bylo jeho velké štěstí.
Proběhnout překážky a na
domečku uhasit plamínky,
opět dřevěné.
Každé družstvo běželo soutěžní trasu dvakrát. Při slavnostním nástupu jsme odměnili všechna soutěžní družstva, ale nejlepší mohlo být
jen jedno.
Letos vybojovalo první
místo družstvo hasičů
Jince C, druhé místo patřilo Křešínu B a třetí
místo hasičům Jince B.
Počasí bylo přímo ukázkové
a po ukončení soutěže zůstalo mnoho hasičů užívat si sluníčka. Restaurace „U Pstruha“ dělala
v tento den domácí zabijačku a mnozí neodolali ochutnat zabijačkové pochoutky.

78

Na 14. hodinu jsme připravili posvícenský fotbal. Hráčů se sešlo pouze
pět a nemohlo se hrát. To nás vždy
mrzí, když není zájem o připravené
akce.
Děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou. Těším se na další setkání
v roce 2018.
za SDH Ohrazenice
Dana Králová
foto M. Maršálek

Restaurace U Pstruha pořádá
7. prosince od 17.45 hodin se U Pstruha koná

ADVENTNÍ KONCERT.
Zazní nádherné vánoční písně a koledy v podání členů
pěveckého kroužku Domova Laguna Psáry.
Vstupné dobrovolné.
7. prosince od 16.30 hodin se tento koncert koná v kostele sv. Mikuláše.
Do Jinec jezdí klienti Domova Laguna Psáry v adventním čase zpívat
již 18 let, k nám na Ohrazenici zavítají poprvé.
Michaela Herejtová a kolektiv
restaurace U Pstruha
Restaurace U Pstruha
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Kultura v Hořovicích a okolí

listopad 2017

Klub Labe Hořovice
1. 11. od 19.00 hod. – Brdské múzy na papíře aneb Autorské čtení s PRAŠIVINOU
a hosty
Prašivina je zcela neformální umělecké sdružení zahrnující produkci literatury,
fotografií a dalších výtvarných děl, jakož i tvorbu dramatickou. Autoři: Julius Jindra, Martin Lang, Tomáš Makaj, Petr Matějka, František Slavík.
2. 11. od 19.30 hod. – Bába z ledu – filmová projekce
Český film režiséra Bohdana Slámy o vztazích mezi lidmi tří generací v jedné rodině. V ději má podstatné místo zimní otužování ve Vltavě, které při natáčení podstoupili i herci hlavních rolí.
3. 11. od 19.30 hod. – Zářivá hvězda – Divadlo Za Vodou Čenkov – BRDSKÉ
MÚZY 2017
4. 11. od 18.00 hod. – SNOW FILM FEST - nejlepší filmy uplynulé sezóny
8. 11. od 19.00 hod. – Brdy historické IV – přednáška v rámci projektu Science café
Téma 1: Brdy literární…
Přednáška představuje široké spektrum básníků a spisovatelů, kteří byli inspirováni nejen krásou Brd, ale také všedním životem obyčejných lidí. Přiblížíme osud
básníka Karla Vokáče či povídky F. X. Svobody. Nezapomeneme také na drobné
črty dnes již zapomenutých autorů, kteří zachytili informace o pytláckých přestřelkách či o svérázu brdské krajiny. Zmíníme slavné „Rudoarmějce“, se kterými se
setkal Vladimír Holan na Padrti či poutníka Karla Hynka Máchu a jeho Valdek.
Přednáška bude doplněna bohatým obrazovým materiálem, který nám přiblíží jednotlivá místa, která literáty inspirovala. Přednáší: Mgr. Tomáš Makaj – historik,
vedoucí kulturního odboru obce Strašice.
Téma 2: bude upřesněno
Přednáší: RNDr. Martin Lang – geolog, vedoucí Muzea Středních Brd Strašice,
kurátor sbírek muzejní povahy, vědecký pracovník
10. 11. od 20.00 hod. – Trapas + Přelet M. S. – BRDSKÉ MÚZY 2017
Třetí ročník předvánočních setkání s přáteli a příznivci folkové muziky.
11. 11. od 21.00 hod. – Midi Lidi – elektropopová kapela
16. 11. od 19.30 od. – Škola základ života – divadelní soubor BavíTo Žebrák –
BRDSKÉ MÚZY 2017
25. 11. od 20.30 hod. – Insania + Black Hill
1. 12. od 20.00 hod. – Laco Deczi & Celula New York
Předprodej místenek v IC Hořovice probíhá.
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Společenský dům Hořovice
5. 11. 2017 od 16.00 hod. – Princové jsou na draka – pohádkový muzikál
Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru, volejte 732 512 821, pište
na ic@mkc-horovice.cz
15. 11. 2017 od 19.30 hod. – Vím, že víš, že vím! Simona Stašová a Michal Dlouhý.
Představení je vyprodané!
19. 11. 2017 od 15.00 hod. – Bludné kameny – loutkáři MKC Hořovice uvedou
ve velkém sále Společenského domu premiéru nové pohádky Jaroslava Pelikána.
30. 11. 2017 – Čechomor Kooperativa Tour 2017 – Cena místenky 490 Kč Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru.

Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice

HOMMAGE A MARIA GÄRTNER
Und das Geheimnis der Liebe
ist grösser als das Geheimnis des Todes.
RICHARD STRAUSS, SALOME, 1905

Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
uskuteční v neděli 19. listopadu 2017 od 17 hodin v kostele Narození
Panny Marie ve Zdicích koncert duchovní hudby HOMMAGE A MARIA
GÄRTNER k 140. výročí narození proslulé operní pěvkyně Marie Gärtnerové.
V programu koncertu zazní vokální duchovní kompozice z repertoáru Marie
Gärtnerové, sopránová sóla zazpívá Květuše Ernestová, maestrem di cappella
je vítěz Mezinárodní varhanní soutěže v Magdeburgu Drahoslav Gric.
Koncert je součástí cyklu koncertů, který vyvrcholí vydáním knihy o životě
a díle slavné pěvkyně.
Srdečně zveme a žádáme pamětníky, žáky či přátele o vzácné vzpomínky či
artefakty.
Kontakt: www.zameckanokturna.cz
Maria Antonie Gärtnerová se narodila 16. října 1877 ve Zdicích u Berouna.
Dětství prožívala ve Zdicích a v rodišti své matky, v Městečku u Křivoklátu,
rané mládí v Jihlavě. Po studiích u českého klavírního virtuosa Karla Slavkovského, Vitězslava Nováka a Josefa Jiránka a pěveckém školení v Pivodově škole
debutovala (1901) jako altistka v Zemském divadle v Lublani, kde vytvořila
za jednu sezónu celou řadu titulních postav. Obdivována byla tehdy především

81

za svoji Carmen. O rok později zpívala při otevření nového Městského divadla
v Plzni Radmilu v opeře Libuše českého velikána Bedřicha Smetany, a byl to
tedy její hlas, který v té budově zazněl jako první. Poté se však z altového oboru
přeškolila na vysokodramatický soprán u slavné koloraturní pěvkyně Betty
Frank – Rückertové, rižské a pražské primadony a protagonistky německých
představení Metropolian Opera New York a stala se hvězdou zahraničních
operních domů.
Ke svým špičkovým pěveckým a hereckým výkonům připojila také výkony taneční. Kritika byla vždy udivena nejen technicky dokonalým pěveckým výkonem, nýbrž i mistrnou hrou, výrazným gestem a citovým zvládnutím role.
Proslulost jí umožnila hostovat na předních scénách holandských, ve dvorních
operách ve Vídni, v Berlíně, v Drážanech a v Mnichově, ale také v Karlsruhe,
ve Štuttgartu, v Hannoveru, v Hamburku, v Kolíně nad Rýnem, v Düsseldorfu
a mnoha dalších městech.
Pěstovala rozsáhlou koncertní činnost. V Národním divadle v Praze jí bylo dopřáno zpívat pouze třikrát. Ve dvacátých letech 20. století byla okolnostmi přinucena usadit se natrvalo v Čechách. Přijala pozvání obdivovatelky hudebního
umění, hraběnky Berty Colloredo – Mansfeldové, a s matkou a se dvěma bernardýny se přistěhovala do zbirožského zámku, kde geniální Alfons Mucha
právě dokončoval svoji Slovanskou epopej. Koncertovala, působila jako profesorka zpěvu v hudební škole v Plzni. S velkým hudebním světem se rozloučila
v roce 1940 uspořádáním pěveckého recitálu za doprovodu České filharmonie,
kterou řídil Václav Talich.
Už ve zralém věku neváhala odjet do Prešova, kde působila jako hlasová a dramatická poradkyně a budovala nové divadlo (1951-1954). Ve Zbiroze zpívala
v kostele sv. Mikuláše, doprovázela při místních koncertech, pomáhala při výchově zbirožských hudebníků, byla první čestnou členkou spolku ochotníků
J. V. SLÁDEK.
Často byla přirovnávána k fenomenální Gemmě Bellincioni, vždy její hlas
i zjev se tolik podobaly slavné Emě Destinnové, které prováděla hlasovou kontrolu. Ještě pětaosmdesátiletá zpívala Habaneru z Bizetovy Carmen na koncertě při příležitosti otevření výstavy jejího životního díla v roce 1962, kterou
uspořádalo Městské vlastivědné muzeum ve Zbiroze.
Zemřela odloučena od veřejného života ve svém zátiší v Pětidomí u Zbiroha,
ve společnosti své hospodyně a přítelkyně Emilie Diankovské, 22. února 1965.
Pochována je na zbirožském hřbitově.
Květuše Ernestová
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DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7, tel. 326 531 250

Ve l k á s c é n a
den

datum od

představení

St

1. 11.

17.00

Čt
Ne

2. 11.
5. 11.

19.00
19.00

Út
So
Ne

7. 11. 19.00
11. 11. 16.00
12. 11. 15.00

Ne
St
So

12. 11. 19.00
15. 11. 19.00
18. 11. 16.00

So

18. 11. 19.00

Ne
Po
Út
St

19.
20.
21.
22.

St

29. 11. 10.00

Čt

30. 11. 19.00

Obsluhoval jsem
anglického krále
KMD
Pro tebe cokoliv
PP
Lenka Filipová s kapelou
(náhradní termín za 6. 3. 2017)
Balada pro banditu
Ženitba
SD
O statečném
kováři Mikešovi
D
Smrt a dívka
N
Věra
Narozeniny
(v rámci Noci divadel) S1, S2
Narozeniny
(v rámci Noci divadel) E
Spojovací dveře
Saturnin – derniéra
KMD
Hrdý Budžes
Dagmar Pecková
a komorní soubor Barocco
sempre giovane
A pak už tam nezbyl ani jeden
– veřejná generálka
G
A pak už tam nezbyl ani jeden
– veřejná generálka
P1, P2

11.
11.
11.
11.

19.00
17.00
19.00
19.00

skup.

hraje nebo pořádá

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo Kalich
Tomáš Grepl
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo Za 2
Divadlo Ungelt
Studio Dva
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Koncert
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Malá scéna
Po
Čt

6. 11.
9. 11.

19.00
19.00

Pá

10. 11. 19.00

So
Čt
Pá

11. 11. 14.00
16. 11. 19.00
24. 11. 19.00

Po
Út

27. 11. 19.00
28. 11. 19.00

Číňani
Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka
Kočovné divadlo Ad Hoc
– Nové TV
Huntíček
Poutníci
Žena z Korinta
– Podzim na Malé scéně
Vše o ženách
Arabská noc
F
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Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Galerie Fr. Drtikola Příbram
Salamandr
koncert
Divadlo Viola
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Pá
Pá
So
Ne
So

3. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
25. 11.

20.00
14.00
9.00
9.00
11.00

Estrádní sál
Harlej
Příbram ČokoFest 2017
Příbram ČokoFest 2017
Příbram ČokoFest 2017
Jarmark

Zdeněk Ulman
Agentura Chris Events
Agentura Chris Events
Agentura Chris Events
Nadační fond
Šance onkoláčkům

Zahájen předprodej na koncerty a divadelní představení:
Vánoční koncerty GINEVRY
– konají se ve dnech 17. 12., 18. 12. a 19. 12. 2017
Divadelní představení BÍLÁ PANÍ (Divadlo Za Vodou)
– hraje 30. 12. 2017
Koncert JANEK LEDECKÝ „Vánoční turné 2017“ – dne 12. 12. 2017
Více informací na http://www.divadlopribram.eu
nebo ve Společenském centru JS Jince.

Předplatné pro rok 2018 do příbramského divadla už je nachystané
Prodej předplatného zahájí Divadlo A. Dvořáka Příbram 1. listopadu 2017.
Tentokrát můžete vybírat ze třinácti skupin v různých cenových kategoriích podle představení, která obsahují.
„Pro následující rok jsme pro vás připravili nabídku titulů, která zahrnuje jak dramatizace oblíbených příběhů známých z knih i filmů, tak jedno
z nejslavnějších českých klasických dramat. Dále i retro-muzikál, původně
filmový, který dostane divadelní podobu, a také jednu naprostou novinku
– českou premiéru současné divadelní hry,“ říká Milan Schejbal, umělecký
šéf a režisér příbramského divadla.
Zakoupením předplatného získáte mnoho výhod. Kromě výrazné slevy
oproti cenám vstupenek ve volném prodeji je i to, že svoji permanentku
můžete půjčit nebo darovat. V hledišti máte stálé místo, které si sami vyberete. V případě změny či zrušení představení budete vždy informováni.
Předplatitelé mají zdarma i šatnu. Z jednotlivých kategorií můžete vybírat
na webových stránkách divadla www.divadlopribram.eu
nebo z brožurky, kterou seženete na všech našich prodejních místech.
Kromě premiér jsou v nabídce skupiny seniorské, balíček představení pro
děti a generální zkoušky, ale i na hostující představení. Divadlo dále zajišuje možnost dopravy z vesnic a měst v okolí Příbrami.
„Těšíme se na Vás v hledištích obou scén, na setkání během všech vystoupení, i na vaše reakce formou dopisů a e-mailů, které jsou pro nás vždy
inspirující. Za projevenou přízeň vám všem jménem celého uměleckého
souboru dekuji.“ říká Milan Schejbal. A ředitel Petr Bednář dodává:
„Budu velmi rád, když i nadále budete mít své divadlo rádi a budeme se
v něm často potkávat.“
Divadlo A. Dvořáka Příbram
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HORKÝ Miloslav a Roman

ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba

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

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

ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
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Masážní a pedikérské studio U Litavky v Rejkovicích
Te je ten správný čas na nákup vánočních dárků!
Darujte pohodu, relax a osvěžení těla i duše! Darujte MASÁŽ!
Zakupte dárkový poukaz svým blízkým.
V malém útulném studiu „U Litavky“ v Rejkovicích si jistě vyberete z několika nabízených
druhů masáží. Od klasické, přes baňkovou, masáž lávovými kameny či tejpování…
Masáže provádím již 5 let.
Nebo překvapte poukazem na profi pedikérské ošetření nohou přímo u vás doma,
nebo u mne ve studiu. Jsem pedikérka-manikérka s 7letou praxí. Nabízím ošetření nohou
mokrou pedikúrou, tedy s koupelí a masáží. Poradím si jak se ztluštělými nehty u starších
lidí, tak i s bolavými zarostlými nehty. Zarostlé nehty dokážu bezbolestně napravit rovnátky.
Pokud vás navštívím u vás doma, nepotřebujete nic než umyvadlo a ručník, zbytek
už nechte na mě. Navíc zařídím i barevné lakování nebo krásnou francii zapékacím lakem.

Tak neváhejte, vyzkoušejte, věřím, že budete spokojeni!
Kontakt: tel. 777 079 799 nebo facebook: Pedikúra a masáže U Litavky.
Navštívit mne můžete i osobně.
Krásné předvánoční dny vám všem přeje Míša Smejkalová.
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