kalendář akcí
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PROSINEC 2017

od - do hod.

více v rubr.

1. 12.

Pá

2. 12.

So Knihovna otevřena
Mikulášská nadílka v kovárně
ZAHÁJENÍ ADVENTU v Ohrazenici

9.00 - 12.00
od 16.00
17.00

Knihovna
Kult. komise
Ohrazenice

3. 12.

Ne ZAHÁJENÍ ADVENTU v Jincích

14.00

Kult. komise

4. 12.

Po Šachový kroužek
Mikulášský MILIONÁŘ v knihovně

14.00
14.00

Pionýr
Knihovna

5. 12.

Út Herna v Jinečáčku - Mikulášská nadílka
Senior klub
Oddíl Trilobit
Mikulášská nadílka v kovárně

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
od 16.00

Jinečáček
SCJS
Pionýr
Kult. komise

6. 12.

St

14.00
SCJS
15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr

7. 12.

Čt VÁNOČNÍ JARMARK ve škole
Schůzka klubu vojenských důchodců
ADVENTNÍ KONCERT PSÁRY v Jincích
ADVENTNÍ KONCERT PSÁRY v Ohrazenici

8. 12.

Pá Uzávěrka výtvarní soutěže

9. 12.

So ŠTRÚDLOVÁNÍ

Schůzka klubu učitelů důchodců
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

od 13.00
15.30
16.30
17.45

Škola
SCJS
Info z redakce
Ohrazenice
Knihovna

11.00

Zahrádkáři

10. 12. Ne VÝPRAVA NA SLONOVEC

13.00

Kult. komise

11. 12. Po Šachový kroužek

14.00

Pionýr

12. 12. Út Herna v Jinečáčku
Senior klub
Oddíl Trilobit

9.00 - 12.00 Jinečáček
14.00 - 17.00 SCJS
14.00 - 16.00 Pionýr

13. 12. St

15.00 - 16.45
16.00
16.30 - 18.00
17.00

Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek
Služebna Policie ČR v Jincích otevřena
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Knihovna
Pionýr
Policie
Městys

14. 12. Čt Tvořivá dílna s Markétou

14.00 - 17.00 Pionýr

15. 12. Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže

15.00

Knihovna

16. 12. So ADVENTNÍ KOLEDOVÁNÍ v Čenkově

17.00

Čenkov

17. 12. Ne Uzávěrka Jineckého zpravodaje na leden 2018
Betlémské světlo v Čenkově
večer

Čenkov
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18. 12. Po Šachový kroužek
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA TJ Sokol

14.00
16.30

Pionýr
TJ Sokol

19. 12. Út Herna v Jinečáčku
Senior klub
Oddíl Trilobit
Vánoční PIŠKVORKY v knihovně
1. KONCERT ZUŠ v PDA pro veřejnost

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
17.00

Jinečáček
SCJS
Pionýr
Knihovna
ZUŠ JJR

20. 12. St

Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek
2. KONCERT ZUŠ v PDA pro veřejnost

15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr
17.00
ZUŠ JJR

21. 12. Čt Dovolená v knihovně do konce roku

Knihovna

22. 12. Pá
23. 12. So
24. 12. Ne Štědrovečerní zpívání u kapličky v Rejkovicích 20.30
25. 12. Po
26. 12. Út
27. 12. St

Vánoční miniturnaj v šachu
Turnaj v kartách „Starosta“

16.00
15.00

Pionýr
Čenkov

28. 12. Čt VÁNOČNÍ SETKÁNÍ v kostele sv. Mikuláše

15.00

Farnost

29. 12. Pá
30. 12. So
31. 12. Ne

LEDEN 2018 – více v příštím čísle
2. 1.

Novoroční miniturnaj v šachu

16.00

Pionýr

6. 1.

Knihovna otevřená

9.00 - 12.00

Knihovna

6. 1.

Tříkrálový turnaj ve volejbale

od 9.00

TJ Sokol

6. 1.

Tříkrálový průvod v Čenkově

od 9.30

Čenkov

10. 1.

Schůzka klubu učitelů důchodců

14.00

SCJS

11. 1.

Schůzka klubu vojenských důchodců

15.30

SCJS

12. 1.

Uzávěrka výtvarné soutěže

19. 1.

Vyhodncení výtvarné soutěže

15.00

Knihovna

20. 1.

Maškarní bál v Čenkově

20.00

Čenkov

27. 1.

Otevřený přebor v šachu

8.00

Pionýr

Knihovna
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společenská kronika

prosinec 2017

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

86
95
94
87
91

Hošek František
Nováková Vlasta
Píchalová Marie
Anděl Vladislav
Vlachová Antonie

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.

Rozloučili jsme se
Lemberková Jaroslava
Kováč Stanislav

Oznamujeme přátelům a známým, že nás v říjnu t. r. navždy
opustil pan Miroslav Dofek.
Nikdy nezapomene rodina.
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VZPOMÍNKY
Jen pro vás jsem žil a pracoval,
vám jsem rozdal srdce své.
9. prosince 2017 bychom si chtěli
připomenout se všemi, kteří znali
pana Jiřího Píchala,
že už uplynulo neuvěřitelných 15 let
od chvíle, kdy nás náhle opustil.
Stále vzpomínáme.
Za všechny příbuzné manželka Helena s dětmi,
maminka a sestra Zdena s rodinou.
Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi v srdci zachovejte.
16. prosince 2017 tomu bude 7 let,
co nás navždy opustil manžel
a tatínek pan Jaroslav Vinš.
Kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Iveta a synové
V čase vánočním tomu bude již 34 let,
co jsme se naposledy rozloučili
s naším drahým manželem,
tatínkem a dědečkem,
panem Emilem Komínkem.
S úctou a láskou stále vzpomíná rodina

5

Městys Jince

prosinec 2017

Vážení spoluobčané,
prosincové číslo Jineckého zpravodaje, které
právě čtete, je jedním z poslů, kteří nám
oznamují příchod posledního měsíce letošního roku. Pro některé to je období zklidnění,
adventu a duševní pohody, pro jiné období
stresu, uzávěrek, shánění dárků, pečení,
uklízení atd. atd.
Snad si dokážete v tomto období najít čas i pro setkání s přáteli a využít
něco z bohaté nabídky kulturních akcí, které jsme pro vás ve spolupráci
s ostatními organizacemi a spolky, školou a školkou připravili.
Doufám, že i obnovená výzdoba v ulicích a vánoční stromy, které 3. prosince v Jincích v rámci zahájení adventu rozsvítíme, pomohou vytvořit
příjemnou a kouzelnou atmosféru v naší obci.
Myslím si, že není třeba podrobně rozebírat, co se nám, představitelům
městyse a všem našim zaměstnancům, podařilo, a naopak, v čem ještě vidíme rezervy. Obecně však platí, že ještě než zhodnotíme rok 2017, který
se blíží ke svému konci, začínáme znovu plánovat, projednávat rozpočet
a připravovat se na rok 2018.
Aby byl úspěšný, je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na fungování
obce podílejí, a už jde o členy rady, zastupitele nebo zaměstnance úřadu,
pracovníky p. o. Služby městyse Jince, Společenského centra a další. Všem
děkuji za letošní spolupráci a do nového roku přeji zdraví a hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat v obci vše, co je v našich silách a možnostech.
Za skvělou spolupráci děkuji společenským, zájmovým, sportovním a dalším organizacím a spolkům, velení 13. dělostřeleckého pluku, představitelům velkých podniků i podnikatelům a dalším, kteří se do dění v Jincích
aktivně zapojují. Jsem rád, že u toho mohu být společně s vámi.
Jak to tak v životě chodí, radost i smutek, štěstí i neštěstí kráčejí velmi
blízko při sobě. Ale život jde dál a uplatňuje svá práva. Je na nás, abychom to zlé, které by někoho potkalo, dokázali trochu zmírnit, dovedli
jsme pomoci jeden druhému. Asi není nic horšího, než když je člověk na
své problémy a smutky sám.

6

A tak vám, vážení spoluobčané, přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav, nákupů, pečení a obstarávání všeho, co k Vánocům patří.
Prožijte vánoční svátky v pohodě a radosti, mezi svými blízkými, kamarády, hodnými sousedy.

Do nového roku 2018 vám přeji
mnoho štěstí, zdraví
a profesních i osobních úspěchů.
Těším se na další setkávání s vámi.
RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Jince
se koná 13. prosince 2017 od 17 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Krátce z obce
Od 1. prosince 2017 platí na sídlišti Zborovská v Jincích
NOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM
Zásady pro vydávání parkovacích karet opravňujících k vjezdu a parkování vozidel na sídlišti Zborovská a seznam platných parkovacích karet jsou
zveřejněny na www.jince.cz.

Zaměstnanci Úřadu městyse Jince
p. o. Služby městyse Jince
a zastupitelé
přejí všem občanům klidné
a spokojené vánoční svátky
a hodně zdraví v novém roce.
7

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 jsou 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“

8

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

prosinec 2017

ODEČTY VODOMĚRŮ
V období od 15. 12. – 30. 12. 2017 budou probíhat ODEČTY VODOMĚRŮ
za 4. čtvrtletí roku 2017.
V případě, že nebudete v daném termínu přítomni, je potřeba si včas
domluvit dobu odečtu na tel. čísle 773 830 706 nebo 773 830 703.

ROZPIS SVOZŮ SKO 2017
1 x 7
1 x 14
KOMBI

KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
7. a 21. prosince 2017.
od 5. října do 28. prosince 2017 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
7., 14. a 21. a 28. prosince 2017.
1 x 30
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.

Sběrný dvůr bude během svátků uzavřen
od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018.
To znamená, že naposledy bude otevřeno ve středu 20. prosince
od 13 do 16 hodin a pak až ve středu 3. ledna od 13 do 16 hodin.

Bc. Miroslava Tichá

Služby městyse Jince
a sběrný dvůr

ředitelka SMJ JInce

12

Informace z redakce

prosinec 2017

Poděkování
Chci touto cestou velice poděkovat Službám městyse Jince, jmenovitě
p. Mirce Tiché, p. Karlovi Horkému a především p. Miroslavu Karáskovi
za nevídanou ochotu a pomoc v situaci, ve které jsem se nedávno ocitla.
Nákladní auto, které k nám vezlo stavební materiál, nešastně uvízlo
v zahradě, po předchozích deštích rozmáčené, bořilo se víc a víc, a nemohlo vyjet. Mladý řidič byl z Vysočiny a tady nikoho neznal. Byla jsem zoufalá, bezradná a nevěděla, na koho se obrátit.
Pak na první zavolání mi bez jakéhokoliv rozmýšlení vyšla vstříc p. Tichá,
která spolu s p. Horkým vše zařídila, zprostředkovala. S traktorem posléze přijel p. Karásek, který uvízlé auto bez problémů, s velikou ochotou
a úsměvem vytáhl až na cestu.
Všem třem „aktérům“ jsem byla nesmírně vděčná a moc jim za vše
děkuji! Nevím, co bych si bez nich byla počala?!
Hřeje mě pomyšlení, že jsou mezi námi ještě lidi, kteří jsou ochotni bez
váhání, obětavě pomoci druhému v nouzi.
Skláním se před nimi a moc si jich vážím!

M. Vychodilová

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Úřadu městyse Jince
za blahopřání a milou pozornost k mým narozeninám. Moc si
toho vážím.
Děkuji, Miroslav Pietrula

Na slovíčko se zastupitelem, redaktorem
a fotografem Miroslavem Maršálkem
Pane Maršálku, v srpnu letošního roku jste natáčel reportáž
pro Český rozhlas Region, Středočeský kraj. Nebylo to poprvé.
Kam jste se vydali te?
Český rozhlas u nás na Jinecku natáčel již několikrát. Velké pozornosti se
těšila například reportáž o tehdy čerstvě vybudované naučné stezce Z Jinec na Olymp Brd. Největší prostor tam byl věnován trilobitům a Viklanu.
Ale Vy se ptáte nejspíš na natáčení dvou krátkých pořadů, které byly zařazeny do vysílání na stanici Český rozhlas Region v průběhu října letošní-
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Na Plešivci natáčela redaktorka Markéta Vejvodová.
Foto Miroslav Maršálek

ho roku. Paní redaktorka Markéta Vejvodová navštívila Jince dvakrát.
V červenci jsme domlouvali témata a některé detaily, při druhé návštěvě
v srpnu jsme již vyrazili do terénu a natáčeli.

Jaká místa jste s paní redaktorkou navštívili a co ji zajímalo?
První, co mne napadlo, byla dnes již bývalá Kafárna - Mlsárna ve Slavíkově ulici ☺. Tam jsme domlouvali plány a začínali výpravy. Obě reportáže
jsme vytvářeli současně.
Při návštěvě jsme nejprve popisovali pohled na Vinici z dálky a pak, když
jsme přišli blíž, ze zarostlého levého břehu Litavky. Přešli jsme přes Kubovu lávku a po naučné stezce jsme se dostali až k posezení s vyhlídkou. Šot
o Plešivci byl plánován dlouho. Při jeho vytváření jsme se zastavili
na Eliščině cestě, zašli k nedaleké studánce, prozkoumali valy, které jsou
památkou po keltském osídlení, pohovořili u křižovatky Ve Vratech, u Krkavčí skály, po zelené turistické značce a skončili u vrcholu, nejdéle
na Čertově kazatelně.
Jak vůbec takové natáčení pro rozhlas probíhá?
Možná si myslíte, že stačilo popovídat si někde v kanceláři. My jsme ale
opravdu cestovali a hovořili o tom, co jsme právě viděli. Hledali jsme,
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co by v reportáži mohlo být slyšet,
například vrzání prken na lávce
nebo chůze kamenitým terénem.
Některé záběry jsou pořizovány těsně po výstupu na vrchol Plešivce,
což je znát zejména u mne, jak sotva popadám dech.
Natočilo se hodně minut, ale většina záběrů nebyla použita. Už v průběhu cesty jsme věděli, které pasáže
budou určitě vyřazeny. Poslední korekce proběhly ve střižně rozhlasu.
Ty musely být velmi citelné, aby se
vše vešlo do stanovené stopáže. Nebyl záměr uvádět fakta, čísla ani
množství dalších údajů. Šlo spíše
o získání pozornosti turistů. Na detailech, například na nadmořské
výšce Plešivce, bazírujeme my, obyvatelé regionu, ale návštěvníkovi Brd vůbec nevadí, když se mu nějaký ten
metr přidá, že? Turista přišel obdivovat krásu brdské přírody a kochat se
pohledem na členitou krajinu. Já jsem při posuzování výsledku příliš
ovlivněn vším, co a jak jsme připravili, i svými subjektivními představami,
jak bych to sestříhal já. Ale musím uznat, že bych se do těch pár minut
prostě nevešel. To nejdůležitější pro turisty tam je.

Bude ČR Region v natáčení na Jinecku pokračovat?
Ano, pro příští rok jsou již naplánovány reportáže z dalších míst našeho
regionu.
Pane Maršálku, děkuji za rozhovor a budeme se těšit na nové
pořady.
Reportáž ČR Region o Plešivci: http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/
z-certovy-kazatelny-nedaleko-jincu-si-vychutnate-jedinecny-vyhledna-stredni-brdy--1760536
Reportáž České televize z r. 2012 o Jincích v pořadu Toulavá kamera:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/
212411000321104/obsah/227574-brdske-jince/

Ung.

15

JINECKÝ ZPRAVODAJ 2018
Informace pro předplatitele, kteří chtějí odebírat Jinecký
zpravodaj prostřednictvím České pošty:
Předplatné na r. 2018 činí 320 Kč (předplatné + poštovné). Úhrada
může být provedena převodem nebo v hotovosti v účtárně Úřadu městyse
Jince.
Pokud nechcete JZ v příštím roce již pravidelně odebírat a budete
si ho kupovat v jineckých obchodech, oznamte toto do 15. prosince na tel.
773 830 708.
Na tomto telefonním čísle se mohou přihlásit noví zájemci o předplatné.
V některých obchodech je zpravodaj brzy vyprodán, proto nabízíme
k odběru více výtisků. Pokud máte zájem o několik kusů navíc, zavolejte na výše uvedené tel. číslo a domluvíme se.
Rubriky:
Jubilanti, kteří v r. 2018 oslaví 70. narozeniny, budou požádáni o souhlas s uvedením jména a věku v Jineckém zpravodaji, jak nám to ukládá
zákon na ochranu osobních údajů. Pokud již souhlas od jubilantů máme
z předchozích let, nebudeme ho dále vyžadovat. Do této rubriky můžete
zasílat též individuální gratulace ke „kulatým“ narozeninám, sňatku atp.
Jména narozených miminek zveřejňujeme pouze tehdy, oznámí-li
nám tuto skutečnost rodiče.
Zasílat k uveřejnění můžete i fotografie z vítání občánků.
Jména zesnulých zveřejňujeme v případě, pokud je informace veřejně
známá (např. z vyvěšeného parte).
Vzpomínky k uveřejnění přijímáme v redakci Jineckého zpravodaje (budova Úřadu městyse Jince, Čsl. dělostřelců 172), fotografii po oskenování
ihned vrátíme.
Dopisovatelé, dodržujte prosím termín uzávěrky, tj. nejpozději
17. dne v měsíci. Jakékoli pozdější dodatky nám komplikují předání podkladů tiskárně.
Pokud píšete články na počítači, použijte vždy jeden styl a velikost písma.
Fotografie posílejte zvláš a dbejte na jejich kvalitu.
Děkujeme za spolupráci.

Ung.
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Bute „V OBRAZE“
www.jince.cz

Představujeme novou službu pro občany a návštěvníky Jinec a okolí.
Chcete být informování o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z městyse ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás
je určena naše nová mobilní aplikace V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na
nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
http://www.jince.cz/mobilni-aplikace/

Vánoce, Vánoce přicházejí…
Těžko si dnes dovedeme představit Vánoce bez ozdobeného
stromečku. Kdo ale dnes ještě pamatuje, odkud se vánoční stromeček vzal? Jak splynul s poměrně mladou křesanskou kulturou a proč ho každý rok s takovou
láskou a pečlivostí zdobíme pro několik málo dnů?
Do našich zeměpisných šířek stromeček pronikl
z německého území. Až do poloviny minulého století se zdobila hlavně jedle, v dnešní době je pro
svou vzácnost nahrazena smrkem a borovicí.
V Čechách se první vánoční stromeček rozsvítil
v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana
K. Liebicha roku 1812. Teprve později se stromek
rozšířil do většiny příbytků.
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Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromy na veřejných prostranstvích se
v Evropě ujal po první světové válce. Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný strom v Plzni roku 1925.
Nezbytnou součástí vánoční výzdoby je jmelí. Čím více je na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí vás má v novém roce čekat. Tato stálezelená
rostlina je odpradávna obestřena tajemstvím a mnoha legendami – vždy
roste vysoko v korunách stromů a jeho plody - bílé bobule - se podobají
perlám a dozrávají právě v prosinci. Věřilo se, že jmelí chrání před ohněm
a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Ve středověku se používalo jako významná léčivá rostlina a moderní věda léčivé účinky jmelí potvrdila.
K dokreslení slavnostní atmosféry patří neodmyslitelně také vánoční
koledy. Naše historicky doložené koledy sahají až do doby předhusitské –
jako třeba Narodil se Kristus Pán. Počátky této písně bychom našli
ve 13. století a ona sama se stala symbolem vánoční melodiky. Ironií osudu je, že naše nejkrásnější koledy vznikly v době pobělohorské, tedy v době
temna – Nesem vám noviny nebo Půjdem spolu do Betléma.
Ze zahraničních koled, které jsme převzali, je asi nejslavnější Tichá noc.
Krátce před vánočními svátky roku 1818 se v kostele sv. Mikuláše v hornorakouském městečku Obernsdorf porouchaly varhany a bylo zřejmé, že
se do Štědrého dne nepodaří opravit. „Jaká to bude bez varhan půlnoční?“
– zoufal si pomocník tamního faráře Joseph Franz Mohr. Na něm bylo,
aby vymyslel náhradní hudební program, který by zaujal místní farníky.
24. prosince 1818 text dodaný J. F. Mohrem zhudebnil varhaník Franz
Xaver Gruber a večer poprvé zazněla Tichá noc ještě pod názvem Píseň
z nebes. Nutno podotknout, že ji vesničané zprvu nepřijali vlídně – hudební doprovod byla kytara a farníky, zvyklé a natěšené na známé koledy
a varhany, neupokojila. Na Tichou noc se pozapomnělo. Po čase se tato
píseň dostala do Ameriky, kde se stala nedílnou součástí tamních Vánoc.
Byla přeložena do 45 jazyků a k jejímu mohutnému rozšíření pomohl rozmach gramofonového průmyslu a především skvělý zpěvák Bing Crosby
(1904-1977). Crosby proslavil i legendární Jingle Bells (Rolničky), které
složil kolem roku 1850 jistý J. S. Piermont – učitel nedělní školy.

Přejeme vám krásné Vánoce
s ozdobeným stromečkem,
jmelím na lustru a nádhernými koledami.
Ung.
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Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jaroslava Smutného
připomíná pacientům, že

ODBĚRY KRVE
se provádějí
každé pondělí a čtvrtek
v době od 7.00 do 8.00 hodin
v naší ordinaci.

Úprava otevírací doby
JINECKÉ LÉKÁRNY
na Zborovské
(změna je provedena ze zdravotních
důvodů do odvolání)
pondělí
úterý
středa

8.00 – 16.30
8.00 – 16.30
8.00 – 15.30

čtvrtek 8.00 – 16.30
pátek 8.00 – 15.30 hodin

Redakce Jineckého zpravodaje
přeje čtenářům kouzelné Vánoce
a do nového roku 2018
jen samé dobré zprávy.
JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince.
Registrační číslo: MK ČR E 11716
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram | Distribuce: Městys Jince
Inzerce: celá strana A5 – 1 000 Kč, polovina strany A5 – 500 Kč
Inzerát nabízející pracovní příležitosti je zdarma.
Váš inzerát lze uhradit takto:
1. převodem na účet městyse Jince na základě vystavené faktury
2. v hotovosti v účtárně Úřadu městyse Jince
Redakce Jineckého zpravodaje:
Irena Ungrová, tel. 773 830 708 | e-mail: ksjince@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 17. prosince 2017
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Společenské centrum Josefa Slavíka

prosinec 2017

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

na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která
se bude konat 6. prosince od 14.00 hodin. Další schůzka se uskuteční 10. ledna 2018.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců

(KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském
centru J. Slavíka, která se bude konat 7. prosince od 15.30 hodin.
Další schůzka se uskuteční 11. ledna 2018.

Ve Společenském centru Josefa Slavíka k zakoupení
turistická mapa CHKO Brdy 1 : 25 000 (Březnice – Jince – Mýto – Příbram –
Rožmitál p. Tř. – Strašice. Cena 85 Kč.
turistické deníky a vizitky
Jindřichova skála, Pěchotní srub Jordán (+ razítko), Jince (+ razítko), Plešivec,
Valdek, Památná lípa, Naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd (+ razítko), Záskalská.
Razítko „Josef Slavík“.
knihy
L. Zenková Koncert srdce svého I.
160 Kč
(Životní příběh houslisty Josefa Slavíka)
L. Kurka
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích
460 Kč
T. Makaj
Střední Brdy na starých fotografiích…
275 Kč - zlevněno
T. Makaj
Pověsti středních Brd
279 Kč
A. Roháček Zelené Brdy (závěrečný díl brdské trilogie)
230 Kč
A. Roháček Zázraky přírody
270 Kč
Makaj - Šefl Pytlácké historky z Brd
175 Kč - novinka
CD Rožmitálská Venkovanka „V kraji pod Třemšínem“.
Mezi 14 písničkami je i skladba Rodné Jince.
Cena 100 Kč/ks
DVD Chráněná krajinná oblast Brdy.
Cena 250 Kč/ks
Letecké snímky Jinec a okolí:
fotografie vel. A3 bez lamina za 200 Kč/ks,
fotografie 40 x 30 cm zalaminovaná za 200 Kč/ks

Zaměstnanci a přátelé Společenského centra Josefa Slavíka,
senior klub, klub učitelů důchodců
a klub vojenských důchodců,
přejí všem krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí do nového roku.
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Knihovna Jince

prosinec 2017

Nezapomeňte, knihovna je otevřena i v sobotu 2. prosince 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.

Knížka pro prvňáčka
SKIP ČR vyhlásil desátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků
žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Ve školním roce 2017/2018 bude vydána kniha
spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota.
I my se budeme snažit o zapojení 1. třídy základní školy Jince do tohoto
projektu.

Dotace z Projektu Česká knihovna 2017
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v letech 2011 – 2016, připojuje k projektu Ministerstva kultury ČR podporující nákup nekomerčních
titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a
mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné knihovny.
Z tohoto projektu jsme objednali dne 4. května 2017 29 titulů knih v celkové částce 6.499,- Kč + 20 titulů knih v rezervě za dalších 4.456 Kč, které získá knihovna zcela zdarma. Budou nám dodávány tak, jak se objeví
na knižním trhu.
K dnešnímu dni nám byly dodány níže uvedené tituly:
Pro děti:
Ivona Březinová - Deník vodnice Puškvory
Ivona Březinová - Řvi potichu, brácho
Martina Drijverová - Duchové na mé lodi
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Michaela Fišarová - A-Ž půjdeš do školy: pro holky, co se neztratí
Michaela Fišarová - A-Ž půjdeš do školy: pro kluky, co se neztratí
Renáta Fučíková - Obrazy z Nového zákona
Jiří Havel - Radosti a strasti na dvoře otce vlasti
Svatopluk Hrnčíř - Karavana bratranců
Petr Chvojka, Stanislav Havelka - Polda a Olda zase spolu: kreslené příběhy z let 1981 - 1987
Tomáš Končinský, Barbora Klárová - Překlep a Škraloup
Daniela Krolupperová - Jak Bubáček potkal Bubáka - 3. díl
Ivana Peroutková - Anička na řece - 9. díl
Ivana Peroutková - Ukradená cukřenka
Zdeněk Svěrák - Buřtík a Špejlička
Dagmar Urbánková - Už měkoně vyvádějí
Aneta Františka Holasová - Pohádka o Ipsíkovi
Tereza Vostradovská - Hravouka
Renáta Fučíková - Karel a rytíři: jak se stát dobrým králem
Petr Chvojka, Stanislav Havelka - Polda a Olda: kreslené příběhy z let
1974 - 1981
Eduard Bass - Koráb pohádek
Petr Nikl - Jino taje opic
Petr Stančík - Jezevec Chrujda dobývá vesmír - 4. díl
Naučná:
Adam Drda, Mikuláš Kroupa - Příběhy hrdinů 20. století: pamě národa
1. díl
Ondřej Sekora - Deníky Ondřeje Sekory: 1944 – 1945
Jan Novák - Zátopek: …když nemůžeš, tak přidej!
Jan Tesař, Josef Serinek - Česká cikánská rapsodie 1. - 3. díl
Zdeněk Burian - Dobrodružný svět Zdeňka Buriana: ilustrační tvorba z let
1927 - 1942 pro nakladatelství…
Pavel Kosatík, Štěpánka Jislová - Češi 1938: jak Beneš ustoupil Hitlerovi
- 2. díl
Pavel Kosatík, Karel Osoha - Češi 1948: jak se KSČ chopila moci - 4. díl
Beletrie:
Ondřej Štindl - K hranici
Jiří Hájíček - Dešová hůl
Renáta Fučíková - Shakespeare. Dvanáct převyprávěných her v historických souvislostech
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Knižní novinky
Vyšlo nové PODBRDSKO
V naší knihovně si můžete zapůjčit další číslo sborníku PODBRDSKO
XXIV/2017, který vydal SOA Praha – Státní okresní archiv Příbram
a Hornické muzeum Příbram.
V tomto čísle najdete mimo jiné články a studie:
Věra Smolová: Historie příbramské Flusárny
Tomáš Zouzal: Sedlčanský vikariát, jeho duchovenstvo a správa v letech
1860 - 1870
Miroslav Král: Jan Evangelista Vodruška
Hana Pátková: Rekordy sedlčanského rodáka
Václav Větrovský: Počátky Mixovy ulice
Josef Velfl: Oběti heydrichiády z Příbramska
František Bártík: Petr Lattenberg – tragická sebevražda
… a mnoho dalšího zajímavého čtení.
I v listopadu 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.

Soutěž ke Dni dětské knihy 2017
– V knihovně jsou k dispozici pracovní listy k časopisu Bart Simpson.
Za vyplněný list čtenář obdrží číslo komiksového časopisu Bart Simpson.
– Dále se čtenáři do 15 let mohou zúčastnit Soutěže o 10 předplatných měsíčníku Bart Simpson. Obrázky na témata Simsponovi, Bart Simspon,
- odevzdejte v knihovně do 19. 12. 2017. Z těchto obrázků budou
nakladatelstvím CREW vybrány vítězné práce a otisknuty v čísle 04/2018
výše uvedeného komiksového časopisu.
– Komiks Bart Simpson pro nově registrovaného (dětského čtenáře)

Soutěž v rámci projektu Kde končí svět 2017 – 2018
Opět se připojujeme do projektu „Kde končí svět“ a jeho již 11. ročníku. Téma zní: ZVÍŘE.
Na odevzdání svých výtvorů (výtvarných, literárních) máte spoustu času,
tak si nechce záležet. Uzávěrka a jejich přinesení do knihovny je
12. ledna 2018.
Vítězné práce postoupí do regionálního kola, které proběhne do 30. dubna 2018.
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Slavností zakončení a vyhodnocení celého projektu se uskuteční v Praze
začátkem měsíce června 2018. I naši malí výtvarníci se umístili v roce
2016 v regionálním kole a navštívili Muzeum Karla Zemana v Praze. Pro
připomenutí jen pár fotografií: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Vylet_do_Prahy_dne_25._2._2016/. Stejně tak je připravený zájezd i pro
vítěze 11. ročníku regionálního kola, jeho místo je zatím „super tajné“.
Tak neváhejte a tvořte. Bližší informace k soutěži najdete na našich webových stránkách.

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Výtvarná dílna 18. 10.
2017 - Strašidýlka
Strašidýlka známe i z různých pohádek a těch našich se určitě bát nemusíte.
Více foto: http://knihovna-jince.
rajce.idnes.cz/Strasidylka/

První tvořivky s Markétou
a knihovnou 19. 10. 2017
Oddíl Trilobit Pionýrské skupiny Jince pod vedením Markéty Fraitové
ve spolupráci s jineckou knihovnou
připravil dětem I. stupně ZŠ tvořivé
dílny, zaměřené na vyzkoušení si různých rukodělných technik. Tentokráte se děti učily decoupage - ubrouskovou techniku.
Jak se jim to povedlo, posu te sami:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Prvni_tvorivky_s_Marketou_
a_knihovnou/

Při druhých tvořivkách 16. 11.
si děti vyráběly mýdla.
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Druhe_tvorivky_s_Marketou
_a_knihovnou/
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Výtvarná dílna 25. 10. 2017 - Papírové dýně
Závěrečné přípravy na Halloween, přestože v České republice nejde o tradiční svátek, vyvrcholily vytvořením papírových lucerniček ve tvaru dýně.
Ti nejmenší tvořílci vyrobili papírový zápich a naopak nejstarší a nejzkušenější zvládli panáčka dýňovníčka.
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Papirove_dyne/

Výtvarná dílna 1. 11. 2017 - Draci
Naši dráčci sice nelétají, ale jako návod pro šikovné tatínky či dědečky
k výrobě skutečných létajících určitě postačí.
Více foto: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Draci_2017/

Výtvarná dílna 8. 11. - Ježci
Jako příprava pro výrobu vánočních
dekorací nám posloužil polystyrén a za
pomoci špejle pod rukama malých výtvarnic vznikl veselý ježeček, kterého v přírodě asi sotva uvidíte, ale radost nám všem
udělal určitě.
Jejich foto můžete vidět na:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Jezci/

Výtvarná dílna 15. 11. 2017 Vlaštovičky
V průběhu dílničky se původní zadání
trošku změnilo a děti vytvořily nový
druh tzv. "vlaštopapoušvičky". Mně se moc líbí, a co vám?
Foto: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vlastovicky/

Vyhodnocení 81. výtvarné a literární soutěže na téma:
PODZIMNÍČEK – PODZIMNIČKA
Celkem odevzdaných 40 výtvarných prací,
z toho 2 práce kolektivní.
MŠ Jince

ZŠ Hluboš
1. třída
1. třída

Ludvík Pokorný
Jára Matys
Jan Mauric
Jan Hulcr
Adélka Veselá
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3. třída
4. třída
ZŠ Jince
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
6. třída

Simona Čajanová
Emil Ritschl
Zdenička Dlouhá
Amálka Křenová
Lilianka Mandíková
Markéta Vejrová
Veronika Matysová

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

Cena poroty
1. třída ZŠ Hluboš
4. třída ZŠ Hluboš
1. odd. ŠD Jince

Matyáš Cintula
Šimon Veselý
Nicol Buchtelová
Sofie Vybíralová
společná práce –
Vojta Kolomazník,
Matěj Sedláček, Filip Majer
Zdeněk Krejčí
Míša Třesohlavý
společná práce žáků p. uč. Aleny Dujčákové

Více foto: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_vytvarne
_souteze_na_tema_Podzimnicek%2C_Podzimnicka/

Připomínáme:
Prosincové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hod.
6. 12. 2017
13. 12. 2017
20. 12. 2017

Vánoční překvapení
Dárkujeme ještě jednou
Zdobíme perníčky

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.
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Nová soutěž pro děti na měsíc PROSINEC
VÁNOČNÍ VĚNEC
nebo SVÍCEN
Odevzdání
do 8. prosince 2017
Vyhodnocení 15. prosince 2017 od 15 hodin
v zasedací místnosti SCJS
Téma

Vánoční piškvorky v knihovně
19. 12. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti
Společenského centra Josefa Slavíka
K pravidlům -

věkově neomezeno
čas: 2 hodiny
hraje každý s každým
podrobné organizační pokyny na místě.

Do 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.

Tak zase po roce máme tu Vánoce,
vánoční nálada všechny nás ovládá.
Chci vám jen za sebe poslat pár řádků,
příjemné prožití vánočních svátků.
Hodně dárků na Vánoce,
a se daří v novém roce.
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.

prosinec 2017

Zprávičky z herničky
Nejprve se ohlédneme za Drakiádou, kterou Jinečáček pořádal. Počasí bylo opravdu pravé podzimní, papíroví draci
v silném větru létali hodně vysoko, ale i prudce padali. Všichni účastníci akce museli být neustále v pohybu, aby udrželi
draky ve vzduchu a
aby se jim zima nedostala pod kůži.
Naštěstí jsme měli
nachystaný teplý čaj
na zahřátí a maminky upekly zákusky
na doplnění vydané
energie.
11. listopadu přivezl
sv. Martin do Jinec již poněkolikáté
místo sněhu déš.
Jsme potěšeni, že
přes 250 průvodníků s lampionem se Fotoalbum Heleny Langové z drakiády:
nenechalo odradit https://mamii.rajce.idnes.cz/JINCE_-_DRAKIADA_psím počasím a vy- _28.10.2017/
dalo se ve večerních
hodinách zhaslými jineckými uličkami. V parku na náměstí byl pro statečné připraven krátký program. Děti vyvolaly svého Martina na bílém koni,
který dorazil ze sousedních Rejkovic, ze statku na Hejdově. Martin se tradičně rozdělil o domácí perníčky a dovolil dětmi pohladit své koně a popovídat si s celou svou družinou. O pěvecký program se postarala naše Šárka Pexová, která se se svým Knoflíkem a dalšími dětmi prozpívala až do
pozdních večerních hodin. Návštěvníci mohli ochutnat první víno a zahřát
se svatomartinským svařákem. O moderátorské slovo se stejně jako vloni
postaral Vítek Hofman. Ačkoli, snad kvůli nepříznivému počasí, zájem Jinečáků o tuto akci klesá, organizátorky se rozhodly svatomartinskou tradici uskutečnit i v příštím roce. Snad vás naláká nový program a dobroty.
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Děkujeme touto cestou jineckým hasičům za bezpečný doprovod
do parku.
Fotoalbum Miroslava Maršálka z Martinských světýlek: https://mim-jince.rajce.
idnes.cz/S_Jinecackem_za_Martinskymi_svetylky_2017/

17. listopadu jsme uspořádali pro
veřejnost zájezd do Drážan.
Prošli jsme historickou část města i
nákupní Prager Strasse. Každý sváteční výjezd pojal po svém. Důležité
je, že výlet se vydařil a všem líbil.
Na jaře jistě zopakujeme.
22. listopadu se otevřely veřejnosti dveře herny Jinečáčku,
abychom se pochlubili, co je u nás
nového a co naše děti mohou s Jinečáčkem zažívat. Připravili jsme i vánoční focení s naší dvorní fotografkou Maki Pištěkovou, workshop
o míčkování pod vedením fyzioterapeutky Aleny Říhové, odpolední cvičení
a zpívání a třeba i kosmetickou konzultaci, jak se starat o svou ple.
Na úterý 5. 12. připravujeme v herně mikulášskou besídku. Pro děti
bude nachystaný zábavný program a dostanou i něco dobrého z košíku
od Mikuláše.
Veřejná sbírka, během které Jinečáček shromaž oval odrostlé oblečení, boty a hračky pro děti v nouzi,
byla ukončena a předána azylovému
domu v Lochovicích. Tamější maminky a děti měly obrovskou radost.
Před Vánoci chceme ještě zakoupenými pastelkami, omalovánkami,
knihami a hračkami obdarovat děti
onkologicky nemocné a zpříjemnit
jim tak pobyt v nemocnici.
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A aby Vánoce byly tím nejhezčím časem v dětských očích, zapojili jsme se
také do projektu „Krabice od bot“. Je to jednoduché. Do krabice od bot
zabalte pěkné dárky, které by udělaly radost i vašim dětem. Mohou to být
různé hračky, panenky, auta, plyšová zvířátka, pastelky, sešity či bloky na
kreslení, hezké oblečení a další věci, které vás a děti napadnou. Navrch
můžete přidat fotografii a třeba i vánoční pozdrav. Nezapomeňte, že věci
by neměly být moc opotřebované, příliš staré nebo také křehké či nebezpečné. Pak stačí jen zabalit, nalepit štítek (př. holčička 2 roky, chlapec
16 let…) a donést v úterý 5. 12. do herny Jinečáčku nebo se domluvit na
předání na tel. 775 233 182.
Více informací na www.krabiceodbot.cz. Krabice 7. 12. předáme
na sběrné místo.
Zavřená herna bude jen 26. 12. a hned první úterý v novém roce 2. 1. 2018
se na vás moc těšíme.
Veronika Merhoutová
Ivana Chocholová

Jinečáček přeje
všem krásné
pohodové Vánoce
provoněné upečeným cukrovím
a plné radosti.
Děkujeme všem za přízeň.

Jinečáček
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Pionýrská skupina Jince

prosinec 2017

Pionýrský oddíl TRILOBIT
Ve čtvrtek 19. října se uskutečnila ve spolupráci s knihovnou
Jince a za finanční podpory MŠMT a Středočeského kraje první tvořivá dílnička. Její náplní bylo seznámení a vyzkoušení si výtvarné techniky decoupage (ubrouskové techniky). Pomocí decoupage
papírů a lepidla si přes patnáct dětí ozdobilo různá zvířátka z kartonu.
Druhá listopadová
dílnička pak proběhla 16. listopadu a jejím tématem byla mýdla. Během tří hodin
si děti vyrobily několik krásných různě
barevných voňavých
mýdel. Seznámily se i
s výtvarnou technikou
enkaustika
a pomocí žehliček
a horkého vosku si
vyrobily krásné obrázky.
Další v pořadí již třetí dílnička tentokráte na téma svíčky proběhne
14. prosince 2017.
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
telefon 777 793 701 nebo e-mail marketa@pionyr.cz.
Fotoalbum z první tvořivé dílny:
https://kultura-ince.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_s_Marketou/
Další odkazy najdete v rubrice Knihovna.

Markéta Fraitová
vedoucí oddílu Trilobit
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Šachový kroužek PS Jince
Čtvrt století Turnajů nadějí
a Přeborů ZŠ Jince
Do boje se vrhli hlavně nejmladší
Ceny předával mistr světa z roku 1954
Pětadvacátý ročník Turnaje šachových nadějí a Přebor Základní školy Jince se uskutečnil v sobotu 4. listopadu ve školní jídelně. Putovní cenou je
pohár věnovaný Středočeskou krajskou radou Klubu českého pohraničí.
Za přítomnosti členky KČP Marie Maršálkové (i jménem přítomného
člena Národní rady) předal putovní trofej Vojtěchu Kováříkovi mezinárodní mistr v šachu a akademický mistr světa z roku 1954 Ing. Josef
Maršálek (stejná příjmení jsou jen náhoda). Akce se těšila pozornosti významných funkcionářů Klubu, i když se tentokrát většinou nemohli dostavit osobně.
Vojta tak zopakoval svoje vítězství z loňského roku. Reprezentuje Šachový
klub Příbram-Baník.
Akce se zúčastnilo 31 hráčů z Čech i zahraničí. Byli přítomni borci z Prahy,
Příbrami, Višňové, Podluh, Hostomic, Dobříše, Ohrazenice, Zdic a dalších
míst. Nejlepším zahraničním účastníkem byl Rus Matvei Tarasov, který
obsadil 11. místo. Z těch hráčů, kteří přijeli z jiných okresů, si nejlépe vedl
Jan Fatka z Hostomic na Berounsku (5. místo). A další jmenovec: Hlavní
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město Prahu nejlépe hájil Pavel Maršálek, student Gymnázia Karla Sladkovského (15.). Nejlepší dívkou byla Eliška Kováříková, která skončila na
stříbrném stupínku.
A jak dopadli naši?
Z domácích se nejlépe umístil hráč TJ a člen ŠK Pionýrské skupiny Jince
Jakub Šmejkal. Skončil s pěti body třetí. Mnohé jinecké diváky překvapilo, že byl jediným starším žákem jinecké školy, který na turnaj přišel.
Dalším, ale přespolním členem šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince a Šachového oddílu TJ Jince, byl Tadeáš Červenka. Získal 4,5 bodu
a skončil sedmý. Do nejlepší desítky se dostala ještě obě zkušená jinecká
děvčata, a to 9. Nicol Šmejkalová a 10. Tereza Lísková. Obě dívky vybojovaly čtyři body.
Z našich mladších žáků byli nejlepší David Zárybnický a Jakub Šafarčík,
který poprvé po návratu z Hostomic nastoupil opět za Jince. A potvrdil,
že bude vydatnou posilou. Na ně se dotahoval nejmladší hráč turnaje
Matyas Červenka. Spokojeni s výkonem můžeme být i s Květoslavou Čábelkovou a Danielem Maršálkem.

Ani nehrající se nenudili
Velké sympatie si u hrajících, a hlavně nehrajících dětí, získal Michal
Tichý. Staral se o využití volného času mezi partiemi a zaměstnal i mladší
sourozence hráčů. A opravdu si vedl velmi dobře. Dobrá zpráva pro účastníky dalších akcí naší pionýrské skupiny: Michal se těší na svoji další
spolupráci s námi.
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PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
vedení základní
školy za poskytnutí prostor,
kuchařkám za
teplý čaj, městysi Jince, Pionýru z. s. a MŠMT
za finanční přispění, ale hlavně všem organizátorům, rozhodčím, pomocníkům za podíl
na hladkém průběhu turnaje, sponzorům za podíl na vytvoření bohatého
výběru cen, ale i vedoucím výprav, rodičům a doprovodům za umožnění
účasti hráčům. Budeme se snažit o pokračování tradice a úspěšný vstup
do druhého čtvrtstoletí těchto jineckých školních turnajů.
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/
Na_Turnaji_nadeji_v_Jincich_popetadvacate_-_listopad_2017/

Nejmladší se dotahují
Podzimní miniturnaj ovládli mladí domácí hráči
Kromě favorizovaného vítěze Miroslava Maršálka se prosadili i nejmladší hráči. O druhé místo se s jednobodovou ztrátou dělila zkušená
Tereza Lísková se žákem druhé třídy Lvem Nykonyukem. Naši nejlepší reprezentanti budou muset přidat, aby je ze základních sestav družstev
nevytlačily děti, které začaly hrát šachy v loňském či předloňském roce.
Se stejným počtem bodů následovali další dva soutěžící. Byla to Nicol
Šmejkalová stíhaná dalším velmi mladým talentem, Davidem Zárybnickým. Spokojeni však mohou být i Daniel Maršálek, Vanda Zárybnická
a Vojtěch Přibyl. Ale ani ostatní hráči nezklamali. Je jasné, že mnozí
nováčci díky dobré psychické odolnosti překonali období samých proher
a nastupují nenápadně do fáze, kdy budou stále častěji vyhrávat.

Rozšiřujeme oblast našich výprav o Prahu 4
Velkého úspěchu dosáhl na turnaji PORG open 2017 Martin Šilhánek.
V celkovém pořadí starších žáků a juniorů obsadil 3. místo a v nejstarší
kategorii dokonce vybojoval stříbrnou medaili. Turnaj, na který jsme se
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již mnohokrát vypravovali, se mu již podruhé líbil a počítá s tím, že v prosinci i v příštím roce pojede na tento turnaj v Praze 4 znovu. Byl by rád,
kdyby s ním jeli i další mladí jinečtí žáci. Jak sleduje výkony nejmladších,
je přesvědčen, že si i oni dovezou domů zajímavé trofeje. Martinovi samozřejmě gratulujeme k jeho stále častějším a významnějším úspěchům.

D ů l e ž i t á i n f o r m a c e : PONDĚLNÍ šachové kroužky v naší
klubovně ve Společenském centru Josefa Slavíka ZAČÍNAJÍ o půl
hodiny později, tj. od 14.00 hodin!
Další připravované akce
2. prosince, Praha 4-Krč: PORG open do 18 let, 7 věkových kategorií,
Pionýr Jince JEDE
2. prosince, Praha-Smíchov: Mikulášská šachová nadílka, turnaj v šachu a soutěž masek
7. prosince: Neratovice: Krajské kolo přeboru škol, pro postupující z RK
9. prosince, Milín, přísálí kulturního domu: Milínská věž, součást ZK KP
9. prosince, Praha Žižkov, EA Hotel Populus: rapid VC ŠK DP Praha
23. prosince, Praha 5: Smíchovský kapr
27. prosince, Jince, klubovna ve Společenském centru JS: Vánoční miniturnaj
2. ledna, Jince, klubovna ve Společenském centru JS: Novoroční miniturnaj
6. ledna, Praha 5 – Zborovská: Novoroční turnaj všech generací
13. ledna: krajský přebor družstev mládeže - skupiny

Mladí šachisté i oddíl Trilobit Pionýrské skupiny Jince
přejí našim příznivcům a podporovatelům hezké Vánoce
a do nového roku 2018 hodně úspěšných tahů
na šachovnici života.
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

prosinec 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr, a zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas.

Cyklus tohoto roku je u konce a my se společně připravovali na příjezd
svatého Martina. V dávné legendě svým pláštěm ochránil ubožáka před
zimou - motiv dělení, rozdělení i soucitu. Na zahradě, kudy s jistotou Martin projížděl, děti našly první ztracenou podkovu Martinova bílého
koně a poté nás čekala dlouhá pou protkána úkoly - skákali jsme jako
koníci, kreslili křídou vločky, vyráběli lucerničky. Touto poutí čas očekávání Vánoc teprve začíná.
Za dětmi přijede divadlo DOKOLA s pohádkou „Čert a Káča“, připomeneme si svátek sv. Barbory i sv. Mikuláše.
Mikuláš s čertem dorazí za malými dětmi do školky, které budou čekat převlečené za andílky a užijí si spoustu her při cestě do „Nebe“. Odvážné velké děti čeká cesta do „Pekla“.

Okénko
do našich tříd
Máme rádi pohádky,
zejména tu O koblížkovi, kterého jsme si
upekli i ochutnali.
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Ve třídě Berušek nás celý listopad provázela podzimní nálada, kterou nám
pomohli vytvořit skřítci Podzimníčci - do této akce se zapojili rodiče s dětmi a přinášeli nám krásné výtvory z různých přírodnin. Tímto bychom
všem zúčastněným chtěli poděkovat. Tyto skřítky odneseme společně
do lesa a oni ho pomalu připraví na zimu.

Broučci malovali
bílého koně sv.
Martina a vyráběli lucerničky
na Svatomartinská světýlka.
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V měsíci říjnu si Motýlci
povídali o dopravních
prostředcích a o bezpečnosti při přecházení.
Děti se naučily poznávat
ovoce a zeleninu všemi
smysly. Nejvíce si užily
ochutnávku ovoce. Měsíc
říjen jsme završili halloweenským povídáním.

U Včeliček vydlabávali dýně, vyráběli duchy,
strašidýlka a netopýry. Vyprávěli si o legendě
sv. Martina a o tradici pečení svatomartinské husy.
Další plánované akce
6.12. Čechova stodola - Čerti (4. a 3. třída)

Šastné a veselé
Vánoce všem!
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za kolektiv MŠ Sluníčko Jince
Markéta Jančijová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince

www.zsjince.cz

Putování za čokoládou
Ve
středu
15. listopadu
jsme vyrazili s
p r v ň á k y
a druháky na
tvořivou dílničku do Muzea čokolády v Šestajovicích.
Odjížděli jsme
s dětmi autobusem v 8 hodin od školy
a v 10 hodin
jsme již seděli
v dílničce.
Nejprve si děti
vyslechly, kde
se vůbec čokoláda "bere",
něco
málo
o pěstování
a zpracování
kakaových
bobů a výrobě kakaa. Děti si prohlédly "čokoládový" strom i rozpůlený
kakaový bob, viděly temperování čokolády, a také horkou čokoládu ochutnaly. Poté se rozdělily do skupin a zkoušely si zdobení čokoládového srdíčka čokoládovými barvami, odlévání čokolády a její dotvoření a dochucení
oříšky, ovocem, mandlemi... Své výrobky si děti odvezly domů v krabičkách, každý navíc dostal čokoládu se lžičkou, ze které si doma mohl vyrobit horkou čokoládu. I kdybychom inspirovali jen jednoho žáčka, aby se
věnoval v budoucnu tomuto sladkému řemeslu, stálo to za to!
Mgr. N Benešová a Mgr. R. Hladová
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Přijte s námi zahájit ADVENTNÍ ČAS v Jincích.
Základní škola v Jincích srdečně zve 3. prosince
od 14.00 h. ke svému stánku na náměstí 1. máje.
Spolu s rodiči a našimi žáky jsme pro vás připravili
vánoční dekoraci a malé vánoční občerstvení.
Základní škola v Jincích zve rodiče a přátele školy
na tradiční VÁNOČNÍ JARMARK,
který se koná ve čtvrtek 7. prosince od 13.00 h.
Ochutnáte vánoční dobroty, posedíte v kavárnách,
zaposloucháte se do vánočních písní a koled
a uděláte si radost zakoupením vánoční dekorace.
Přijte do školy nasát vůni Vánoc.

❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017
a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna
2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února
2018.

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
rád bych všem poděkoval za spolupráci
a pomoc škole v letošním roce.

Jménem všech učitelů a zaměstnanců
mateřské a základní školy vám přeji
příjemné prožití vánočních svátků
a šastný nový rok 2018.

Mgr. Jiří Havlát
ředitel školy
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

prosinec 2017

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
Blíží se nejkrásnější svátky v roce, a tak bych rád popřál žákům a jejich rodičům
klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
A vás, milí žáci, láska k hudbě nikdy neopustí a a vám muzika přináší jen
radost.
Za celoroční spolupráci a podporu děkuji rodičům, našim učitelům, vedení
Základní školy Jince, panu starostovi Josefu Hálovi i velení 13. dělostřeleckého
pluku.
Širokou veřejnost touto cestou zvu na naše tradiční vánoční koncerty, které se
i letos konají v Posádkovém domě armády Jince.

Pavel Hrubý
vedoucí pobočky

ZUŠ J. J. Ryby
v Rožmitále p. Tř.

tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
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Kulturní komise

prosinec 2017
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10. prosince - vycházka na Slonovec
Sraz u Ermi hotelu ve 13.00 hodin
Na Slonovci prohlídka trampského hřbitova.
Na zpáteční cestě posezení na chatě Milana Rašky spojené se zpěvem
vánočních koled a opékáním vuřtů, které si každý přinese s sebou.
Zveme všechny milovníky Brd na procházku krásnou zimní přírodou.
za KK Milan Raška

Kulturní komise Rady městyse Jince
přeje všem spoluobčanům, spolupracovníkům
a spoluorganizátorům našich akcí krásné Vánoce
a do nového roku zdraví a spokojenost.
Těšíme se na setkání s vámi v r. 2018.

Ve dnech

2. a 5. prosince

2017 od 16 hod.

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)

Štědrovečerní zpívání v Rejkovicích
24. prosince

2017 ve 20.30 hodin

Až sníte štědrovečerního kapra a rozdáte si
všechny dárky, přijte mezi nás do Rejkovic!
I letos se sejdeme po půl deváté večer u kapličky,
společně si zazpíváme koledy, poklábosíme
se sousedy a dáme si něco dobrého na zahřátí.
(Tuto akci nepořádá kulturní komise)
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Sbor dobrovolných hasičů Jince

prosinec 2017

Co nového u hasičů
I letos jsme rádi vypomohli Jinečáčku 11. listopadu
při zabezpečení trasy pochodu Martinských světýlek.
Ještě s podzimem se jinečtí hasiči
rozhodli zvelebit si okolí hasičárny a dokončit stavební
úpravy uvnitř. Byly vyměněny dveře, instalován nový dílenský nábytek a pračka na zásahový oděv, ve
výrobě je nový dílenský ponk, stavebně dokončeno instalování tepelného čerpadla, takže ve fasádě už
nezejí díry. Venkovní nádvoří dostává novou zámkovou dlažbu. Do zimy
snad venkovní práce dokončíme.
S novým nájemcem se opět rozběhl
PROVOZ JINECKÉ SAUNY.
Restaurace již funguje, otevřeno je denně
od 16.00 hodin, mimo neděle a pondělí. Příjemné posezení u krbu v novém
stylu koliby, s pozvolným rozšiřováním sortimentu s lidovějšími cenami.
Novým provozovatelům přejeme hodně
úspěchů a milovníkům klasického
saunování příjemné zážitky.
Sbor dobrovolných hasičů Jince s malými hasiči a 7. okrsek
děkují našim příznivcům za spolupráci a podporu v tomto
roce a přejí všem spoluobčanům pohodové a klidné prožití
Vánoc a Silvestra.

A se vám v roce 2018 vyhnou všechny katastrofy, při kterých
byste potřebovali naši pomoc.
za SDH
Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Český rybářský svaz, MO Jince
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Úpravy terénu v jižní části rybníku Amfík a Plovka
Dne 20. 10. 2017 provedl
Městys Jince úpravy skládek
navezeného materiálu v jižní
části rybníků Amfík a Plovka.
Práce byly provedeny mechanizací (bagr). Touto úpravou byly
vytvořeny podmínky pro členy
Českého rybářského svazu, z.
s., MO Jince, aby mohli v roce
2018 v rámci brigád udržovat
tuto část pozemků u rybníků.
Touto cestou bych chtěl poděkovat panu starostovi za provedené úpravy skládek materiálu.

Stav pozemků po provedených úpravách skládek materiálu.

Údržba rybochovného
zařízení Plovka
Dne 2. 11. 2017 proběhla brigáda na rybochovném zařízení
Plovka. Brigády se zúčastnili
i nečlenové ČRS, z. s., MO Jince. Na hrázi rybníku byly prořezány koruny stromů, protože
Stromy na hrázi po úpravách.
suché větve mohly pádem ohrozit osoby nebo zvířata pohybující se na hrázi. Dále byl umožněn pohyb
mechanizace s vyšší provozní výškou. Prosvětlení hráze zajistí kvalitnější
růst ponechaných stromků. Brigádnici provedli částečné opatření vůči pytlákům. Chtěl bych poděkovat nečlenům Českého rybářského svazu za provedené práce.
rybář Tibor

Výbor Českého rybářského svazu, MO Jince přeje
všem svým členům a příznivcům klidné a krásné prožití
vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, pohody
a příjemně strávených dnů nejen u vody.
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Český zahrádkářský svaz, ZO Jince

prosinec 2017

Sněhové vločky k zemi se snáší, mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři, vánoční čas nastává.
Za oknem sype se sněhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánoční koledy zpívají andělé,
přichází Vánoce, tak a jsou šastné a veselé.
Děkuji členům a členkám Českého zahrádkářského svazu
Jince a našim příznivcům za úžasnou spolupráci
v r. 2017.
A do toho nového roku přeji všem spoluobčanům
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Iva Jelínková, předsedkyně ZO ČZS
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Český svaz chovatelů

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat spoluobčanům,
organizacím a firmám
za spolupráci a podporu naší činnosti
v roce 2017
a popřát všem
příjemně strávený čas vánoční,
zdraví, štěstí a hodně úspěchů
v nastávajícím roce 2018.
Jinečtí chovatelé

prosinec 2017

Český svaz včelařů

PF 2018
Hodně štěstí, zdraví, pracovních úspěchů
a včelařům zdravá včelstva
v novém roce 2018
přeje Český svaz včelařů
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Český svaz žen Jince

prosinec 2017

Módní přehlídka se povedla
Český svaz žen v Jincích uspořádal v neděli 12. 11. 2017
ve Společenském centru Josefa Slavíka, ve spolupráci
se dvěma jineckými butiky „Sekáč-bazar“ a „Vjecičky“, prodejní
„MÓDNÍ PŘEHLÍDKU“.
Obě prodejny za pomoci modelek i modelů všech věkových kategorií předvedly velice zajímavé oděvy a módní doplňky, které si mohou zákazníci
u nich vyzkoušet i zakoupit.

Účinkující jsou amatéři, ale jejich výkony byly ve všech směrech plně profesionální, a proto si všichni zasloužili velký potlesk. Pořadatele mile překvapil nebývalý zájem o akci, a to nejen místních obyvatel, ale i z okolí.
Vážení spoluobčané, i vy máte možnost si v obou prodejnách ještě dnes,
na přelomu listopadu a prosince, zakoupit třeba vánoční dárek pro sebe
nebo své nejbližší.
Český svaz žen děkuje oběma butikům za vynikající přípravu modelů,
předvádějícím za perfektní výkony a Jinečáčku za sponzorský dar.
HoJi
Fotoalbum: https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Modni_prehlidka
_Ceskeho_svazu_zen/
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Nakupovali jsme
na vánočním trhu
v Ředhošti
V neděli 19. listopadu pořádal
Český svaz žen Jince společně
s jineckou knihovnou zájezd na
předvánoční nákupy do Ředhoště. V Jincích počasí ráno „strašilo“, ale v cíli se umoudřilo
a deštníky mohly zůstat v tašce.
Zaplněné tržiště nabízelo rozmanitý sortiment zboží i občerstvení, a tak každý účastník zájezdu
určitě našel a koupil to, co potřeboval.
Poděkování posíláme řidiči Jaroslavu Dalimanovi a těšíme se na další
výlet.
Fotoalbum:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Zajezd
_do_Redhoste_19._11._2017/
Marie Kratochvílová
předsedkyně ČSŽ Jince

Za všechny členky Českého svazu žen Jince
přeji všem spoluobčanům
ty nejkrásnější vánoční svátky
a do roku 2018 hlavně zdraví, štěstí, lásku
a spokojenost v osobním i profesním životě.

51

Římskokatolická farnost Jince

prosinec 2017
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sport
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Cvičení s Katkou
v Mateřské škole Jince
úterý

18.00 - 19.00 hodin
19.00 - 20.00 hodin

Zdravé cvičení
Tanec života

čtvrtek 18.00 - 19.30 hodin

Jóga pro ženy

Na leden připravuji pro nové zájemkyně
ukázkovou hodinu jógy pro ženy.
Termín najdete v příštím čísle zpravodaje.

Katka Dendysová • tel. 773 209 123 • www.azted.cz
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SK Jince 1921
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Na konci sezóny
S příchodem zimy skončila klání jineckých fotbalistů, kteří
v letošní sezóně nastupují ve třech soutěžích. K dospělým a
dorostu přibyli starší žáci, kteří v premiérové sezóně obstáli a v osmičlenné skupině okresního přeboru skončili na
pátém místě s pěti výhrami, jednou remízou a osmi prohrami. Do jarní
části půjdou kluci jako favorité skupiny, která bude poskládaná z horších
týmů obou okresních skupin. Hráči se tak utkají s novými soupeři – týmy
Kamýku n. Vltavou, Pičína, Nové Vsi a Krásné Hory a budou zápasit
o čelo v nové skupině.
Po skončení sezóny trenéři nepřestali trénovat a v úterý a čtvrtek pokračují v tělocvičně ZŠ Jince v dalším zlepšování. O žákovský fotbal je zájem.
Během sezóny se kádr rozšířil o nové hráče a v současnosti se pravidelně
schází 15 – 20 chlapců.
To, že žákovský oddíl po několika letech funguje, je veliký úspěch, za který se zasloužili především trenéři J. Šmejkal a L. Businský. Nepodařilo by se to ale ani bez pomoci vedení klubu, finanční podpory městyse
Jince a jinecké základní školy, kde využíváme tělocvičnu. Všem, kteří se
podíleli na vzniku a fungování žákovského týmu, patří velký dík!
Výsledkově i herně nám dělají žáčci čest.

A MUŽSTVO
Tabulka okresního přeboru dospělých po skončení podzimní části sezóny
2017/2018
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

TJ Ligmet Milín

13 11

0

2

67:15

35

2.

SK Spartak Příbram B

13 11

0

2

54:19

32

3.

TJ Sokol Dublovice

13 10

0

3

50:19

30

4.

FK Sparta Luhy

13

9

0

4

40:37

26

5.

TJ Sokol Pičín

13

8

0

5

36:30

24

6.

TJ Sokol Rosovice

13

7

0

6

31:29

23

7.

TJ Sokol Trhové Dušníky

13

8

0

5

32:32

23
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8.

SK Litavan Bohutín

13

5

0

8

31:27

16

9.

TJ Kovohutě Podlesí B

13

5

0

8

45:43

15

10.

TJ Sokol Drahlín

13

5

0

8

44:51

14

11.

SK Březnice 1918

13

4

0

9

23:39

13

12.

TJ Sokol Nová Ves pod Pleší

13

4

0

9

12:33

11

13.

SK Jince 1921

13

2

0 11 11:66

6

14.

TJ Tatran Sedlčany C

13

2

0

5

11 19:55

DOROST
Tabulka 1. A třídy dorostu Středočeského kraje skupiny A po skončení
podzimní části sezóny 2017/2018
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

TJ Baník Švermov

15 12

3

0

60:17

39

2.

TJ Sokol Červený Újezd

15 11

0

4

78:38

33

3.

TJ Ligmet Milín

15

9

2

4

35:20

29

4.

FK Lety

14

9

1

4

46:28

28

5.

SK LITAVAN Bohutín

15

8

2

5

62:54

26

6.

Sokol Hostouň

15

8

1

6

51:32

25

7.

FK Slovan Kladno

15

7

3

5

41:27

24

8.

SK Zichovec

15

7

1

7

48:46

22

9.

SK Kročehlavy

14

6

2

6

42:40

20

10.

SK Rakovník "B"

14

5

5

4

36:40

20

11.

SK Družec

15

5

2

8

35:36

17

12.

AFK Loděnice

15

4

2

9

31:52

14

13.

SK Jince 1921

15

4

2

9 34:58 14

14.

FK Mníšek pod Brdy

13

4

0

9

30:46

12

15.

Novoměstský Kladno

15

2

2

11 28:83

8

16.

AFK Tuchlovice

14

1

2

11 26:66

5
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ŽÁCI
Tabulka okresního přeboru starších žáků skupiny A po skončení podzimní
části sezóny 2017/2018
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

SK Březnice 1918

14 12

1

1

76:19

37

2.

SK Litavan Bohutín

14 11

0

3 103:22 33

3.

TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 14 10

2

2

65:15

32

4.

TJ Slavoj Obecnice

14

8

1

5

52:26

25

5.

SK Jince 1921/Felbabka

14

5

1

8 51:51 16

6.

TJ Ligmet Milín

14

4

0

10 27:69

12

7.

TJ Kovohutě Podlesí

14

2

1

11 20:79

7

8.

TJ Sokol Drahlín

14

1

0

13 12:125

3

Vedení SK Jince 1921 by chtělo všem, nejen sportovním
příznivcům, popřát klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně vstřelených gólů a výher nejen
ve sportovním, ale i v osobním životě.
I když letošní sezóna nebyla výsledkově moc růžová, doufáme, že na jinecký fotbal nezanevřete a na jaře nás přijdete podpořit na některý ze zápasů
dospělých, dorostu nebo žáků.
Okresní přebor žáků Jince - Obecnice

Více informací na webu www.jince.cz/fotbal
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Za SK Jince Petr Vejr

Tělocvičná jednota Sokol Jince

prosinec 2017

TJ Sokol Jince p o ř á d á
v pondělí 18. 12. 2017 od 15.30 hod.
v Sokolovně

„Předvánoční besídku“
pro děti žákovských oddílů TJ Sokol
s drobným překvapením.
Zveme k účasti všechny členy žákovských oddílů.
výbor TJ Sokol Jince
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Kam jsme došli, kdo to ví?
Jindřichova skála
Mezi známá místa Brd s pěknou vyhlídkou patří bezesporu Jindřichova
skála.
Skála se dříve jmenovala „Vísecká“, jelikož leží nedaleko obce Malá Víska,
o níž je známá první písemná zmínka již z roku 1520. Po zakoupení hořovického, a tím i komárovského panství hrabětem Jindřichem z Hanau,
byla skála přejmenována na Jindřichovu. Hrabě sám sem velmi rád jezdil
a na hraně skály nechal osadit ozdobné zábradlí, vyrobené v Komárovských železárnách. Zábradlí je po renovaci na skále dodnes.
Dvacet metrů vysoká skála v nadmořské výšce 588 m n. m. je známá především pěknou vyhlídkou severovýchodním směrem, kde se za údolím Červeného potoka vypíná asi 1,5 km vzdálená zřícenina hradu Valdeka a nad
ní se tyčí 663 m vysoký vrchol Berance. Skála byla dříve oblíbená horolezci pro svoji kolmou stěnu, lezení na skálu zde v rámci svého výcviku prováděli i příslušníci jinecké vojenské posádky. Dnes je v CHKO lezení na
skály zakázáno.
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Na Jindřichovu skálu se nejjednodušeji dostanete z obce Malá Víska (jezdí
sem ze 4,5 km vzdáleného Komárova autobus). Od zastávky autobusu půjdete po žluté turistické značce směrem do bývalého VVP, po cca 900 metrech (cca 200 m od okraje lesa) odbočíte ze značené turistické cesty vlevo,
po zprvu nevýrazné štěrkové cestě a pak pěšině se dostanete na vrchol
Jindřichovy skály (z Malé Vísky celkem cca 1,5 km).
Zdatnější turisté mohou dojít na Jindřichovu skálu např. též z Jinec
a výlet spojit s návštěvou zříceniny hradu Valdeka. Dnes vede z Jinec žlutá turistická značka na Sýkorku (4,5 km), dále můžete pokračovat po zelené kolem hájovny Krejčovka (1,5 km) k hájovně Na Hlíně (1,5 km - spolu se žlutou, vedoucí ke zřícenině hradu Valdeka, odbočka od křižovatky
nad hájovnou Na Hlíně cca 500 m). Za hájovnou Na Hlíně budete po zelené pokračovat asi 200 m, zde vpravo odbočuje „Polákova cesta“, pojmenována po někdejším vedoucím jineckého polesí. Asi po dvou kilometrech se
po této cestě dostanete pod Jindřichovu skálu. Celkem z Jinec pod Jindřichovu skálu asi 10 km. Při návštěvě zříceniny hradu Valdeka na zpáteční
cestě bude tedy vaše trasa dlouhá cca 21 km. Možno kombinovat cestu tam
autobusem do Malé Vísky a zpět pěšky přes zříceninu hradu Valdeka do
Jinec (celkem cca 13 km).
HoPa

Děkujeme toto cestou členům TJ Sokol Jince
za vzornou reprezentaci naší jednoty v roce 2017,
občanům, firmám a organizacím za spolupráci
a podporu naší činnosti.

Přejeme všem do nového roku 2018
hodně zdraví, štěstí, pracovní,
a hlavně sportovní aktivity.
TJ Sokol Jince

TJ Sokol Jince
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Tělovýchovná jednota - šachový oddíl

prosinec 2017

Regionální soutěž v šachu
Sedlčany – Jince 3,5 : 1,5
Celý bod získala Tereza Lísková. Soupeř se dopustil
chybných ústupů svých kamenů a naše hráčka toho využila
k dvojúderům, znamenajícím
značnou výhodu. Soupeř byl
nucen vzdát.
Na druhé šachovnici vybojoval
půl bodu Václav Zeisek ml.
Jince – Mníšek pod Brdy 0,5 : 4,5
Za Jince nastoupili žáci. Čestnou půlku bodu získal Tadeáš Červenka.
V době, kdy se hrála už jen poslední partie a zápas byl rozhodnutý, mu
soupeř nabídl remízu, kterou náš hráč přijal.
Další zápasy RS:
3. prosince, regionální soutěž družstev: Kovohutě Příbram - Jince
17. prosince, regionální soutěž družstev: Jince – Hostomice

Regionální přebor
Protože do této soutěže opět Jince nepřihlásily svoje družstvo, bylo třem
našim hráčům nabídnuto hostování v regionálním přeboru družstev za Šachový klub Příbram-Baník.
Ve dvou prvních zápasech jsme skutečně nastoupili a ze tří partií jsme pro
své přátele získali 2,5 bodu. Miroslav Maršálek přispěl jednou výhrou,
Martin Šilhánek jednu partii vyhrál a jednu remizoval.
Důvěru, kterou nám příbramští šachisté projevili, jsme rozhodně nezklamali.
Miroslav Maršálek, kapitán družstva TJ Jince

Šachový oddíl Tělovýchovné jednoty Jince
přeje všem nádherné a zasněžené Vánoce.
V novém roce a se vám splní veškerá
předsevzetí a nikdy nedostanete MAT.
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13. dělostřelecký pluk

prosinec 2017

Předání cen nejlepším armádním
sportovcům v roce 2017
Dne 26. října v prostorách domu armády Praha proběhlo vyhlášení nejlepších armádních sportovců v roce 2017. Mezi nominovanými vojáky byl
i příslušník 132. do npor. Mgr. Matěj Picka, který ve vyhlašované kategorii obsadil vynikající 2. místo. Toto ocenění je krásnou tečkou za letošními
armádními sportovními úspěchy npor. Picky.

Z důvodu nepřítomnosti npor. Matěje Picky převzal tuto cenu z rukou
NGŠ AČR kpt. Mgr. Miloslav Viktora z oddělení bojové přípravy 13. dp.
(zdroj: facebook 13. Dělostřelcký pluk „Jaselský“)

V době uzávěrky Jineckého zpravodaje nebyla relace
střeleb na prosinec 2017 zveřejněna.
Sledujte www.13dp.army.cz
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Jinečtí uctili památku
válečných veteránů
U památníku 1. a 2. světové války v parku u náměstí 1.
máje v Jincích se uskutečnilo v pátek 10. listopadu pietní
shromáždění u příležitosti Dne válečných veteránů.
Na pozvání velitele 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“
plk. Ing. Ivana Mráze přišli uctít
památku obětí ozbrojených konfliktů kromě příslušníků jinecké
vojenské posádky a pamětníků
i zastupitelé, představitelé společenských, zájmových organizací
a další občané. Účastníky této
události byli rovněž starší žáci
Základní školy Jince.
Krátké projevy o významu tohoto
dne přednesli tiskový mluvčí
13. dp Martin Sůva, velitel posádky
plk. Ivan Mráz a starosta městyse Jince Josef Hála. Vojenský
kaplan J. Machala vyzval přítomné, aby obětem válečných konfliktů věnovali krátkou modlitbu.
Symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku, který
měli někteří přítomní připnutý
na oblečení, jiní si ho zakoupili
na místě.
Pro Jince je tato akce dokladem
úspěšné spolupráce městyse s armádou, která má tradici trvající
již mnoho desítek let.
Ung.
Svůj projev přednesl také starosta
Fotoalbum: https://kultura-jince.
městyse Jince RSDr. Josef Hála.
rajce.idnes.czDen_
valecnych_veteranu_2017/
13. dělostřelecký pluk „Jaselský“
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Policie informuje

prosinec 2017

Úřední den policistů na služebně
v Jincích, ul. Slunečná 392
(u zdravotního střediska)
Dne 13. prosince 2017 v době od 16.00
do 17.30 hodin budou policisté na služebně
poskytovat informace a odpovídat na dotazy souvisejícími
s prací policie.
Těšíme se na spolupráci s vámi. P ČR – Obvodní oddělení Příbram-venkov
Za prvních deset měsíců letošního roku řešili dopravní policisté na Příbramsku 1267 dopravních nehod, což je o 77 více než za stejné období loňského roku. V měsíci říjnu se stalo na příbramských silnicích 159 nehod,
zemřel při nich jeden člověk, čtyři osoby utrpěly těžké zranění a 26 lidí
poranění lehčího charakteru.
Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy a následně nepřiměřená rychlost - 21x. Čtyři motoristé, kteří havarovali, byli pod vlivem alkoholu. Celkem 50 karambolů zavinila zvěř, od začátku roku jde již o 301
srážek se zvěří.
V katastru obce Jince se stala dne 24. října dopravní nehoda. Čtyřiatřicetiletý řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení, při odbočování vlevo na lesní
cestu zapomněl dát znamení o změně směru jízdy a započal odbočovací
manévr. Nevšiml si však, že je již předjížděn jiným osobním vozidlem.
Ke zranění osob při střetu automobilů nedošlo. Hmotná škoda činí sto tisíc korun.
Pětačtyřicetiletého motoristu zastavila policejní hlídka dne 29. října krátce před polednem v obci Rejkovice. Dechová zkouška u něj byla pozitivní,
na displeji přístroje se objevila hodnota 0,89 promile alkoholu. Další jízda
byla muži zakázána a na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.
Srnčí zvěř vběhla dne 3. listopadu v dopoledních hodinách pod kola projíždějícího osobního vozu. K nehodě došlo mezi obcemi Rejkovice a Felbabka.
Zvěř zůstala na místě usmrcená. Škoda byla stanovena na 25 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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zprávy z Čenkova

prosinec 2017

Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim
spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea:
Dlouhá Helena
Šmejkalová Blanka
Pinc Pavel

Zprávičky z malé školičky
Obloha je celá šedá,
vločka na zem cestu hledá.
A když spadne, maličká,
svítí jako hvězdička.
V uplynulém měsíci jsme měli příležitost nahlédnout do krás podzimní přírody a jako stvořený k tomu byl výlet na Ohrazenici. Naši cestu provázela
mlha a sluníčko se na nás dívalo jen skrze mráčky. Avšak tam, kam dosáhly jeho paprsky, tam se rozzářily korálky rosy, třpytící se na drobných
pavučinkách a pokrývající okolní keře. Krása! Naslouchali jsme hudbě
šustícího listí i povídání ptáčků, kteří tu v zimě zůstanou s námi. A to se
nám moc líbilo.
Ve školce jsme si vařili čaje z bylinek ze zahrádky a učili se jejich jména
a poznávat jejich kouzelnou sílu, abychom byli zdraví jako rytíř Martin,
který jezdí na bílém koni. Rádi bychom se stali moudrými a statečnými,
tak jak to bylo v pohádce, kterou nám o něm zahrála paní učitelka.
Pomáhal druhým a i my jsme tedy začali pomáhat. Postavili jsme hmyzí
domeček pro broučky a včelky, aby se v něm mohli bezpečně schovat.
Na jaře se k nám zase vrátí a postarají se o zahradu, která bude v zimě
spát pod sněhovou peřinou. I ostatní zvířátka se chystají na zimu. A my,
lidé? …Připravujeme se na Vánoce. My jsme začali vánočním focením.
Po návštěvě fotografa jsme si povídali, jaké to bylo, když dříve lidé neměli
elektřinu. Při černé hodince jsme si vyprávěli tajuplné příběhy plné pohádkových bytostí a napínavé to u nás ve školce ještě chvilku zůstalo. Přijeli
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za námi ochránci přírody z Hrachova a vzali nás s sebou na záhadnou
cestu do podzemí. Nevěřili byste, koho jsme tam potkali.
Te už ale začal adventní čas a s ním i přípravy na Vánoce. Někteří z nás
ještě zakončí 1. prosince lekce plaveckého výcviku a potom už brzy přijde
Mikuláš. To je ten hodný pán, který štědře obdarovává šikovné děti. Děkujeme rodičům, že Mikuláše posílají do školky a pomáhají mu s těžkým
košem plným dobrot. Prý už ho sám ani neunese.
Divadlo Zvoneček nám zahraje „Betlémský příběh“, a pak rychle do práce.
V sobotu 16. prosince bude u čenkovské kapličky vánoční nálada
a i my si tam půjdeme zazpívat.
No a v dalších dnech si vyzkoušíme ve školce některé vánoční zvyky
a tradice, ozdobíme stromeček, upečeme perníčky, abychom mohli rodiče
pozvat 20. prosince na naši besídku.
A pak už to přijde… jiskřičky v očích až zazvoní zvoneček a s nimi krásné
chvíle strávené s těmi, které máme nejraději.

Vám všem přejeme krásné a radostné Vánoce
a nový rok plný zdraví, štěstí a úsměvů
ve vašich tvářích.

kluci a holky
z čenkovské školky

Co nového v obci?
Nové dopravní vozidlo pro hasiče
Čenkovští hasiči získali
nový dopravní automobil
GAZ Gazelle 4 x 4, které
obec Čenkov zakoupila
za přispění dotace od Ministerstva vnitra – GŘ HZS
ČR (Dotace pro jednotky
SDH obcí) a dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu
podpory a složek IZS
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v rámci Tematického zadání Krajská podpora nákupu nového dopravního
automobilu z programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2017.
K předání vozidla došlo 15. 11. 2017 za účasti zástupců obce Čenkov –
starosty Ing. Jana Hauptmana a místostarosty Václava Volka a zástupců
hasičů – Václava Slívy a Pavla Šmejkala. Slavnostní předání vozidla SDH,
za účasti pozvaných zástupců zúčastněných složek, se uskuteční 1. 12.
2017.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
a kovového šrotu
Čenkovští hasiči uspořádali dne
5. listopadu sběr železného šrotu. Sběr, který byl připraven na
pozemcích občanů, byl postupně
svážen za obecní úřad a odvezen
do sběru nákladním automobilem společnosti „Kovošrot Lorenc“. Při sběru pomáhali i mladí hasiči.
Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu zajistila firma Rumpold za přispění našich občanů - Lemberky, Volka, Ing. Hauptmana, Urbana, Pitelky
a Pšeničky Zdeňka st., kteří nakládali připravený odpad. Organizaci nakládání opět řídil Jaroslav Lemberka. Všichni brigádníci se sešli po práci
na „guláši od starosty“ v hospodě Za Vodou. Všem těmto dobrovolníkům
patří poděkování, sběru a odpadu bylo letos skutečně hodně.
Stále trvá nešvar některých obyvatel, kteří v prostoru za obecním úřadem
odhazují odpad a dělají nepovolené skladiště. Zřejmě nepochopili, že toto
místo není skládka odpadu.

Dechovka v Čenkově
V sále čenkovské hospody „Za Vodou“ hrála v sobotu dne 18. 11. 2017
k tanci a poslechu v odpoledních hodinách dechová hudba „Nauše Pepíka“. Místní i hosté z okolních obcí si s kapelou zazpívali všem dobře známé písničky. Všichni se pobavili, po celou dobu vystoupení skupiny vládla
na sále i ve výčepu dobrá nálada.
Václav Volek
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Vážení spoluobčané,
přejeme vám do nadcházejících
vánočních svátků osobní pohodu
a klid. Do příštího roku pak mnoho štěstí,
hodně osobních i pracovních úspěchů, pevné
zdraví a spokojenost.
Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám
letos projevovali, a těšíme se
na další spolupráci v roce 2018.
Rádi se s vámi setkáme při Adventním koledování u čenkovské
kapličky dne 16. 12. 2017.
starosta a zastupitelé obce Čenkov

Advent v Čenkově
Od 9. prosince 2017 do 7. ledna 2018 můžete navštívit na návsi u kapličky
betlém ze sena v životní velikosti.

16. prosince 2017
od 17 hodin
pořádáme na návsi
u kapličky
ADVENTNÍ
KOLEDOVÁNÍ
s hudební skupinou
Čenkomor.
Těšit se můžete na hodinku
plnou koled a vánočních písní.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
bude letos vlaky ČD rozváženo
v neděli 17. 12. 2017.
Pro světlo si můžete ke kapličce přijít ve večerních hodinách.
http://www.betlemskesvetlo.cz/
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Dne 6. ledna 2018 vás zveme do Čenkova na TŘÍKRÁLOVÝ
PRŮVOD.
Průvod vyjde v 9.30 od obecního úřadu, vydá se k Domovu seniorů
srdečně zve Jiří Firýt
a dále po celé obci.

Divadlo Za Vodou Čenkov
Divadlo Za Vodou děkuje všem divákům
za statečnost projevenou návštěvou
našich představení
a přeje do nového roku štěstí a optimismus.
Ještě v tomto roce však můžete umocnit pocity štěstí návštěvou dvou míst,
na kterých se zjeví naše Bílá paní. Poprvé to bude v Podbrdské hospodě
v Pasekách 9. 12. od 19 hodin a naposledy v tomto roce již tradičně 30. 12.
od 19 hodin na Malé scéně Divadla A. Dvořáka v Příbrami (vstupenky jsou
již v předprodeji).
V příštím roce se můžeme potkat 6. 1. v kulturním domě v Mirovicích, kde
bude dopravu řídit Bedřich Hrozný a 19. 1. se opět zjeví Bílá paní, tentokrát v České pojišovně v Berouně.
Na závěr ještě jedno vánoční překvapení, které jistě přispěje k příjemnému
rozjímání v tomto čase. Klidně zůstaňte doma, my taky nikde nehrajeme.
informátor divadla
Jarda Bouda

Hospoda Za Vodou v Čenkově pořádá a zve
27. prosince 2017 od 15.00 - turnaj v kartách „STAROSTA"
20. ledna 2018 od 20.00 - MAŠKARNÍ BÁL
Hospoda Za Vodou v Čenkově
přeje všem příznivcům krásné prožití vánočních
a novoročních svátků.
Budu potěšen, zachováte-li nám přízeň i v příštím roce.
Zdeněk Ulman
hostinský

Divadlo Za Vodou

69

Zprávy z Ohrazenice

prosinec 2017

Rozsvícení vánočního stromu na Ohrazenici
2. prosince v 17.00 hodin
Obecní úřad Ohrazenice a Sbor dobrovolných hasičů zvou
všechny obyvatele Ohrazenice a okolí v sobotu 2. 12.
k restauraci U Pstruha na rozsvícení vánočního stromu.
Stejně jako v loňském roce se můžete těšit na hudební
vystoupení country skupiny Macechy a spol.,
na stánky s českými rukodělnými výrobky, ochutnávku vánočního
cukroví, svařeného vína a vánočního čaje.
Po celou dobu bude v restauraci otevřena „Vánoční výtvarná dílna“,
kde děti mohou vyrábět vánoční dekorace a psát dopis Ježíškovi (obecní
úřad zajistí, aby se veškerá korespondence dostala do správných rukou ☺).

Ty nejkrásnější vánoční svátky
a do nového roku 2018 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti
a osobních i pracovních úspěchů
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Ohrazenice.

Restaurace U Pstruha
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. Těšíme se na vaši návštěvu.
Michaela Herejtová a kolektiv
restaurace U Pstruha

Restaurace U Pstruha
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Kultura v Hořovicích a okolí

prosinec 2017

Klub Labe Hořovice
Vísecké nám. 198
1. 12. od 20:00 - Laco Deczi & Celula New York
Předprodej místenek v IC Hořovice probíhá.
2. 12. od 19:30 - Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů
Repríza hry Divadla Na Holou, Brdské múzy 2017
Divadelní hra inspirovaná komiksovou předlohou Ve stínu šumavských hvozdů.
6. 12. od 19:00 - Tibet a jeho Hora Bohů Kailash
Přednáška spojená s projekcí - Čestmír Lukeš
8. 12. od 19:00 - Adventní vánoční koncert
Sylva Čmugrová, mezzosopranistka, sólistka Národního divadla, a Ladislav Horák, akordeonista.
9. 12. od 21:00 - Lucie revival
12. 12. od 19:00 - Kino Příběhy 20. století – Akce „Kapitán“. Osudy obyvatel Hořovicka – projekce spojená s besedou s Petrem Zemánkem, dokumentaristou
a kastelánem. Sbírka Paměti národa a Post Bellum o.p.s. uvádí pořad Kino Příběhy 20.
Století - Akce „Kapitán" v příběhu Richarda Hlavatého st. Selská rodina Hlavatých je z Újezda u Cerhovic, její osud se však dotkl obyvatel Hořovicka. Richard
Hlavatý st. byl před válkou vůdčí osobností spolkové a hospodářské činnosti
v obci. V tajné skrýši po delší dobu ukrýval dva odbojáře, v té době, byl odhalen
místní partyzánský kryt. To, co nedokázali nacisté, to se po válce podařilo jiným.
Kdo stál za akcí STB „Kapitán“? Ukázky z rozhovorů, které čerpají ze sbírky Paměti národa, uvede dokumentarista Petr Zemánek. Pořad je realizován díky podpoře Středočeského kraje.
14. 12. od 19:30 - Proton !!! Divadlo Vosto5
Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely Proton, která byla
umlčena těsně předtím, než se stala slavnou.
15. 12. od 19:30 – Hoří, má panenko!
Už 50 let! Filmová projekce.
17. 12. od 15:00 - Můj život Cuketky + Vánoční svatba sněhuláka Karla.
Dětská filmová projekce (NA ČSFD 81%)
20. 12. od 19:30 - Dunkerk – filmová projekce
Událost, která ovlivnila náš svět, Nizozemsko / Velká Británie / Francie / USA 2017
21. 12. od 19:30 - Po strništi bos - filmová projekce
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MKC Hořovice ve spolupráci se Státním zámkem Hořovice pořádá

20. prosince od 19.00 hodin
v hlavním sále zámku ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ
„HEJ, MISTŘE“ Jakuba Jana Ryby.
Účinkuje Zdický smíšený sbor a Pražský salonní orchestr.
Sál není temperován, vstupné 100 Kč.

Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice
Žáci Základní umělecké
školy Josefa Slavíka Hořovice uskuteční v závěru letošního roku několik tradičních koncertních vystoupení, na které srdečně zvou:
– v pátek 8. prosince
2017 od 18 hodin
předvedou žáci Květuše Ernestové v divadelním sále radnice
v Hořovicích výchovně vzdělávací dramatický pořad s indiánskými tanci a písněmi
THE EARTH IS MY
MOTHER;
– ve středu 20. prosince 2017 budou žáci Květuše Ernestové spolupracovat
na projektu Vánoce s Pražským salonním orchestrem. Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ bude provedena mimo jiné v sále zámku
v Hořovicích od 19.00 hodin.
– koncertní maraton bude ukončen 23. prosince 2017 provedením Rybovy České
vánoční mše spojenými sbory a orchestry v Praze na Hlavním nádraží
a na Kampě.
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

Pá
So

1. 12.
2. 12.

Ne
Po
Út
Čt
So
Ne

3. 12.
4. 12.
5. 12.
7. 12.
9. 12.
10. 12.

Ne
Po
Út
Čt
Pá
So

10.
11.
12.
14.
15.
16.

Ne

17. 12.

Po

18. 12.

Út

19. 12.

St

20. 12.

Čt
Pá

21. 12.
22. 12.

So

23. 12.

Pá
Ne

29. 12.
31. 12.

Po
Út
So
Pá
St
So
Ne

4. 12.
5. 12.
9. 12.
15. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

12.
12.
12.
12.
12.
12.

představení

skup. hraje nebo pořádá

19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden PP
Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 Ženitba – náhradní
termín za 26. 9. 2017
E
Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 Big Band hraje pro Charitu
Farní charita Příbram
16.30 Vánoční koncert ZŠ 28. října
ZŠ 28. října Příbram
19.00 Narozeniny
F
Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden A
Divadlo A. Dvořáka Příbram
11/14 Káa a Škubánek
Divadlo D5
15.00 Kouzelné Vánoce aneb Já
nejsem Ježíšek, ale Kožíšek! D
Divadlo kouzel Pavla Kožíška
19.00 Velký Gatsby
Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 Chvilková slabost
N
Divadlo v Rytířské
19.00 Janek Ledecký „Vánoční turné 2017“ VM ART production
17.00 Adventní koncert
ZUŠ Příbram, nám. TGM
19.00 Česká mše vánoční
Příbramská filharmonie z. s.
11.00 Vánoční show dětí
Sportovní klub Aerobic
se Sportklubu Oxygen
Oxygen Příbram
19.00 Nebeské Vánoce
s Ginevrou a jejími hosty
Ginevra music z. s.
19.00 Nebeské Vánoce
s Ginevrou a jejími hosty
Ginevra music z. s.
19.00 Nebeské Vánoce
s Ginevrou a jejími hosty
Ginevra music z. s.
19.00 Vánoční koncert Vepřekova
sboru s Rybovou vánoční mší
Vepřekův smíšený sbor z. s.
19.00 Narozeniny
SD
19.00 Vánoční koncert
Příbramského Big Bandu
Příbramský Big Band z. s.
19.00 Vánoční koncert
Příbramského Big Bandu
Příbramský Big Band z. s.
17.00 Obsluhoval jsem anglického krále Divadlo A. Dvořáka Příbram
15.00 Spojovací dveře
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Malá scéna
19.00 Tajemný hrad v Karpatech
R
Divadlo A. Dvořáka Příbram
17.00 Mikulášská nadílka
Divadlo A. Dvořáka Příbram
13/16 Pekelná nuda
Zalezlíci
19.00 Číňani
Divadlo A. Dvořáka Příbram
17.00 Tajemný hrad v Karpatech Divadlo A. Dvořáka Příbram
19.00 Bílá paní
Divadlo Za Vodou Čenkov
18.00 Vše o ženách
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Více informací na http://www.divadlopribram.eu
nebo ve Společenském centru JS Jince.
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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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AKCE: od 1. 12. 2017

ZIMNÍ SLEVY
na PVC okna
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TANEČNÍ HOŘOVICE
Společenský dům, Nádražní ulice 606, Hořovice
pondělky, od 15. 1. 2018
kurz H1:

Dospělí začátečníci

20.40 – 22.10 hod.

kurz H2:

Dospělí mírně pokročilí 19.00 – 20.30 hod.

pátky, od 5. 1. 2018
kurz H8:
kurz H4:

Mládež více pokročilí
Dospělí pokročilí

18.30 – 20.05 hod.
20.15 – 21.50 hod.

Zápis a informace na tel. 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz / www.tanecni.net

Všem věrným zákaznicím a zákazníkům
přeji pěkné Vánoce plné splněných přání
a v novém roce 2018
spoustu štěstí a zdraví

KADEŘNICTVÍ
Ivana Hromířová
Slunečná ul., Jince
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KOLONIÁL
MASO – UZENINY Dvořák
Jince - náměstí
Oznamujeme všem zákazníkům, že před vánočními
svátky budou u nás v prodeji

CHLAZENÉ I KUCHANÉ RYBY
– celé, půlky, vnitřnosti, hlavy.
Při nákupu nad 1000 Kč dostanete kapra zdarma (v půlkách).
Těšíme se na vaši návštěvu, rádi vás obsloužíme.

Zároveň přejeme klidné a pohodové Vánoce
a vše nejlepší do nového roku.
Vážíme si vaší přízně - kolektiv prodavaček „u Dvořáků“
v Jincích.
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Český rozhlas Region
přináší zprávy z Jinec,
dobrou náladu
i Ježíškova vnoučata
Také máte pocit, že dnešní doba přeje špatné náladě? Tak zkuste
vysílání Českého rozhlasu Region. A zjistíte, že přesné a užitečné
zprávy z vašeho okolí a dobrá nálada se nemusí vylučovat.
VJincích Region naladíte na frekvenci 100 FM.
„V Regionu si myslíme, že svět kolem nás ve skutečnosti není tak černý,
jak to z novin nebo z televize vypadá. Proto se snažíme do vysílání dávat i dobré zprávy nebo pozvánky na hezká místa kolem nás,“ říká ředitel Českého rozhlasu Region Tomáš Pancíř. A zprávy od nás se v poslední době objevují ve vysílání častěji, než v minulosti. Zatímco mnohá ostatní média opisují internet nebo informace vytelefonovávají na
dálku, Region má tým šikovných reportérů a redaktorů, které u nás pravidelně můžeme potkávat. „Důraz klademe i na užitečné a praktické informace, přinášíme třeba opravdu lokální předpově počasí nebo zprávy o výpadcích elektřiny či aktuálních problémech ve středočeské autobusové dopravě,“ doplňuje programový šéf stanice Pavel Kozler.
A v těchto týdnech Český rozhlas Region nejen informuje, ale také
pomáhá opuštěným starým lidem. Rozhlas v půlce listopadu spustil
projekt Ježíškova vnoučata. Princip je jednoduchý. Osamělí lidé z domovů a dalších zařízení pro seniory si mohou přát dárky k Vánocům.
A posluchači tato jednotlivá přání plní prostřednictvím webu jeziskovavnoucata.cz. „Je to fantastické, zapojují se úplně neznámí lidé a podle
svých možností nabízejí dárky. Spousta starých lidí si totiž přeje úplně
obyčejné věci, jako výlet do míst svého mládí nebo setkání s někým,
koho mají rádi. A my se v průběhu celého prosince budeme snažit jednotlivé příběhy natáčet a zprostředkovávat posluchačům,“ dodává
Tomáš Pancíř.
Další podrobnosti o vysílání Českého rozhlasu Region včetně jeho
detailního programu, záznamu vybraných pořadů a aktuálních
zpráv ze středních Čech najdete na webu region.rozhlas.cz.
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