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od - do hod.

více v rubr.

1. 2.

Pá Pololetní prázdniny ve škole
Ledová Praha

Škola
Pionýr

2. 2.

So Knihovna otevřena
Členská schůze zahrádkářů
v hotelu Kratochvíl

3. 2.

Ne Ledová Praha

4. 2.

Po Šachový kroužek

13.30

5. 2.

Út Herna v Jinečáčku
Senior klub
Pionýrský oddíl Trilobit (každé úterý)

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

6. 2.

St

14.00
SCJS
15.00 - 16.45 Knihovna
15.30
Pionýr

7. 2.

Čt Herna v Jinečáčku
Schůzka klubu vojenských důchodců
Rybářský kroužek pro děti (každý čtvrtek)

8. 2.

Pá

9. 2.

9.00 - 12.00
9.30

Knihovna
Zahrádkáři
Pionýr

Schůzka klubu učitelů důchodců
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

Pionýr

dle dohody
15.30
16.15

Jinečáček
SCJS
Rybáři

So Členská schůze rybářů v Čenkově

10.00

Rybáři

10. 2.

Ne Dětský karneval v Ohrazenici
Divadlo v Čenkově - Sněhurka

15.00
17.00

Ohrazenice
Čenkov

11. 2.

Po Šachový kroužek

13.30

Pionýr

12. 2.

Út Herna v Jinečáčku
Senior klub

9.00 - 12.00 Jinečáček
14.00 - 17.00 SCJS

13. 2.

St

15.00 - 16.45 Knihovna
15.30
Pionýr
15.30 - 18.00 Policie

14. 2.

Čt Herna v Jinečáčku

15. 2.

Pá Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny
Uzávěrka přihlášek na Příměstský tábor

16. 2.

So Kreslení pravou mozkovou hemisférou
Dětský karneval v Čenkově
Oldies párty Za Vodou

Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek
Otevřena služebna policie v Jincích

dle dohody
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Jinečáček
Knihovna
SCJS

9.00 - 18.30
14.00
20.30

SCJS
Čenkov
Čenkov

17. 2.

Ne Zimní výstup na Plešivec
12.00
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na březen 2019

TJ Sokol

18. 2.

Po Šachový kroužek

13.30

Pionýr

19. 2.

Út Herna v Jinečáčku
Senior klub

9.00 - 12.00 Jinečáček
14.00 - 17.00 SCJS

20. 2.

St

15.00 - 16.45 Knihovna
15.30
Pionýr

21. 2.

Čt Herna v Jinečáčku

dle dohody

Jinečáček

22. 2.

Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže

15.00

Knihovna

23. 2.

So

24. 2.

Ne

25. 2.

Po Šachový kroužek

13.30

Pionýr

26. 2.

Út Herna v Jinečáčku
Senior klub

9.00 - 12.00 Jinečáček
14.00 - 17.00 SCJS

27. 2.

St

15.00 - 16.45 Knihovna
15.30
Pionýr

28. 2.

Čt

Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

BŘEZEN 2019 – více v příštím čísle
1. 3.

Výroční schůze chovatelů v Jincích

17.00

Chovatelé

2. 3.

Valná hromada TJ Sokol Jince

14.00

TJ Sokol

6. 3.

Daňové poradenství v Jincích

bude upřes.

SCJS

7. 3.

Schůzka vojenských důchodců

15.30

SCJS

11. - 15. 3. Příměstský tábor v Jincích

8.00 - 16.00

SCJS

12. 3.

Piškvorky s knihovnou

14.00 - 16.00 Knihovna

15. 3.

Obecní ples v Jincích
Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny

20.00

16. 3.

Dětský maškarní discokarneval v Jincích

14.00 - 17.00 Kult. komise

Kult. komise
Knihovna

18. - 22. 3. Burza knih

od 9.00

Knihovna

20. 3.

Schůzka klubu učitelů důchodců

14.00

SCJS

22. 3.

Vyhodnocení výtvarné soutěže
Uzávěrka přihlášek na Noc s Andersenem

15.00

Knihovna
Knihovna

18.00 - 8.00

Knihovna

29. - 30. 3. Noc s Andersenem
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Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
Rosolová Růžena
Kašpar Petr
Škodová Maria
Křížová Miloslava
Langová Alena

86 let
75 let
80 let
75 let
85 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, také na základě
písemného souhlasu.

Rozloučili jsme se
Libuše Špalková
Antonín Lízner

Jinecké hasiče velice zasáhla smutná zpráva
o skonu pana Antonína Líznera z Jinec.
Byl to služebně nejstarší hasič a v našem sboru
působil neuvěřitelných šedesát let.
Nečekaně nás však 21. ledna opustil.
Pro jinecké hasiče je to velká ztráta, nebo jeho zkušenosti,
které nám léta předával, měly cenu zlata.
Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
Jinečtí hasiči
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VZPOMÍNKY
V závěru prosince loňského roku
jsme se rozloučili v jineckém kostele
s mojí maminkou
paní Libuší Špalkovou z Jinec,
která nás navždy opustila krátce
před vánočními svátky 18. 12.
Děkuji touto cestou občanům, kteří přišli
maminku na poslední cestu doprovodit.
Libuše Fryšová s rodinou.
Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

Dne 12. února 2019 tomu budou již tři roky,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, strýc, švagr, tchán a dědeček,
pan Anton Rafaj z Jinec.
S úctou a láskou stále vzpomínají –
manželka, dcery s rodinami, vnučky
a rodina Eichelmannova.
Dne 20. února 2019 by se dožil 70 let
pan Josef Abrhám z Běřína,
který nás náhle navždy opustil
15. října 2017.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Zdena s rodinou.

5

Městys Jince
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Krátce z obce
Výběrová řízení
Městys Jince připravuje výběrová řízení na dotace pro investiční
akce:
• zateplení objektů č. p. 32 a 98 (pečovatelské domy) a č. p. 165 (budova
bývalé spořitelny).
• vestavba čtyř odborných učeben v základní škole.

Dotace
Městys Jince obdržel od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí oznámení o přidělení dvou investičních
dotací z Operačního programu Životní prostředí.
První dotace je na akci „Odkanalizování části městyse Jince“
ve výši 20.255.925 Kč a druhá dotace na akci „Optimalizace a doplnění
systému zásobování vodou městyse Jince“ ve výši 39.922.800 Kč.
Díky získaným finančním prostředkům bude možné realizovat velmi
potřebnou rekonstrukci úpravny vody ve Velcí a zároveň vybudování
veřejného vodovodu a kanalizace v Jincích v ulici Pod Plešivcem, v Rejkovicích a dolním Běříně.

Úpravna vody
ve Velcí projde
rozsáhlou
rekonstrukcí
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MŽP spouští poslední vlnu
kotlíkových dotací
Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností
pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň finální
vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku.
„Čisté ovzduší je pro rezort životního prostředí hlavní prioritou již několik let a ne jinak tomu bude v letošním roce. Již potřetí krajům pošleme více než tři miliardy korun, díky kterým bude vyměněno dalších
minimálně 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů. Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy,
by neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán, navíc výhodnější podmínky pro jejich výměnu už nebudou,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně,
jedinou zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů. „Na této
změně trvala Evropská komise, která jasně deklarovala, že uhlí pro ni
nepředstavuje ekologický zdroj energie. Získat dotaci na kotel na uhlí
už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombinovaný,
spalující vedle uhlí i biomasu,“ informuje ministr Richard Brabec
a dodává, že vyloučení uhlí je rovněž v souladu s energetickou koncepcí
ČR i s klimatickou politikou.
I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. „Na jejich
pořízení je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje
lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také
náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc
korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám,“ doplňuje ředitel Státního fondu
životního prostředí Petr Valdman.
Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od té doby investovalo Ministerstvo
životního prostředí do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. V dosavadních dvou výzvách kraje schválily
na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy korun, do konce roku 2020
by číslo mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn. Největší zájem žadatelé
dosud projevili o tepelná čerpadla (30 %), značný zájem byl i o kombinované kotle (26 %) a plynové kondenzační kotle (21 %).
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KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE
Výše podpory
• Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
• Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
• Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč
• Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč
Na co dostanete dotaci
• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
• nová otopná soustava
• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
• projektová dokumentace

AKTUÁLNĚ

Kotlíková dotace - 3. výzva
Středočeský kraj připravuje spuštění přijímání žádostí formou elektronického podání již od června letošního roku.
Předmětem podpory bude výměna neekologických kotlů na uhlí a na dřevo, které jsou v 1. a 2. emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním,
za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle anebo tepelná čerpadla.
Kombinovaný kotel uhlí/biomasa tak již nebude podporován.
Cílem dotací je nejen okamžité zlepšení stavu ovzduší, ale i pomoc
občanům splnit povinnost výměny kotlů, nebo od 1. 9. 2022 bude provoz
neekologických kotlů zcela zakázán, přičemž za nedodržení může být
uložena sankce až do výše 50 000 Kč.
Spalování uhlí v neekologických kotlích může každá obec na svém území
zakázat již nyní.
Středočeský kraj pro všechny zájemce o kotlíkovou dotaci zřídil bezplatnou telefonní linku tel. č.: 800 440 430.
Případné osobní schůzky budou probíhat po předešlé telefonické domluvě
na adrese: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.
K písemným dotazům veřejnosti lze též využít informační e-mail:
kotlíky@sfzp.cz.
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Občané,
využijte poslední možnosti k výměně kotlů na pevná paliva
pomocí kotlíkové dotace!
Udělejte všechno pro to, aby nás nedusily dýmající komíny a inverze!
Špatným topením ničíte zdraví sobě i okolí. Myslete především na své děti!
Mnoho z nich trpí častými respiračními onemocněními a alergiemi. Chraňme životní prostředí, vždy přece chceme a potřebujeme dýchat čerstvý
vzduch, a to nejen v našich krásných Brdech!
Městys Jince nabízí občanům možnost zpracování dotace
a poradenskou službu ohledně kotlíkové dotace.
Bližší informace získáte u starosty městyse Jince na tel.
724 180 538.
RSDr. Josef Hála

INFORMACE Z MATRIKY
Kolik nás bylo?
K 31. 12. 2018 zde žilo celkem 2 198 občanů – 1 119 mužů a 1 079 žen,
z toho 2 044 osob v Jincích
108 osob v Rejkovicích
44 osob na Běříně
2 osoby ve Velcí
V Jincích žilo 98 cizinců.
Nejstarší žena se narodila v roce 1925 a nejstarší muž v roce 1922.
Během roku 2018 došlo k tomuto pohybu osob:
- k pobytu se přihlásilo 81 osob
- odhlásilo se 59 osob
- zemřelo 19 osob
- narodilo se 24 dětí
V roce 2018 bylo uzavřeno 31 sňatků:
- 27 sňatků v Jincích (12 v obřadní síni ÚM Jince, 8 na zahradě hotelu
Ermi, 2 na Plešivci, 2 na soukromé zahradě a 3 v lese)
- 2 sňatky v Ohrazenici na soukromých zahradách
- 1 sňatek v Čenkově na soukromé zahradě
- 1 sňatek v Křešíně na návsi
Lucie Havrlíková
matrikářka ÚM Jince
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INFORMACE Z ÚČTÁRNY
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů starších 3 měsíců se hradí nejpozději do 31. 3.
každého roku, a to
• v hotovosti v účtárně Úřadu městyse Jince
• převodem na účet městyse Jince
číslo účtu 521705399/0800, variabilní symbol je číslo domu
+ 171341 (např. bydlí-li majitel v č. p. 100, variabilní symbol je
100171341). Do poznámky napište jméno držitele psa.
Sazby poplatku ze psa činí ROČNĚ:
1) Ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu
a) za prvního psa
60,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
90,- Kč
2) Ze psa chovaného v obci Jince v rodinném domě
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa

200,- Kč
300,- Kč

3) Ze psa chovaného v rodinném domě v částech obce
Rejkovice a Běřín
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa

100,- Kč
150,- Kč

4) Ze psa chovaného v ostatních obytných domech
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa

500,- Kč
1.000,- Kč

Poplatník je povinen oznámit chov psa do 30 dnů od počátku jeho držení
na ÚM Jince - zde vyplní přihlášku a po zaplacení poplatku dostane evidenční známku pro psa. Stanoví tak Obecně závazná vyhláška obce Jince
č. 2/2010 o místních poplatcích.
Práva a povinnosti majitelů jsou zakotveny ve vyhlášce Obce Jince
ze dne 20. června 1991 „O chovu domácích zvířat a drobného
hospodářského zvířectva“. Její celé znění najdete na www.jince.cz
v sekci Závazné vyhlášky.

Městys Jince
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Služby městyse Jince

únor 2019

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.

Termíny svozů SKO v r. 2019 – svozový den ČTVRTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Leden

6.
7.
8.
9.

Únor

10.
11.
12.
13.

Březen

14.
15.
16.
17.

Duben

3.
10.
17.
24.
31.

1.
1.
1.
1.
1.

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

7
7
7
7
7

7.
14.
21.
28.

2.
2.
2.
2.

1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

7.
14.
21.
28.

3.
3.
3.
3.

1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

4.
11.
18.
25.

4.
4.
4.
4.

1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

Služby městyse Jince
a sběrný dvůr

11

1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14
1 x 14

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

Bc. Miroslava Tichá
ředitelka SMJ

Informace z redakce

únor 2019

Čtenáři píší
Informace o předplatném JINECKÉHO ZPRAVODAJE
„Přespolním“ odběratelům zpravodaje, kterým je doručován prostřednictvím České pošty, bude zaslána faktura na předplatné, na jejímž
základě provedete platbu.
Čtenáři, kteří si JZ předpláceli a odebírali v minulých letech ve Společenském centru nebo u paní Fulínové v Rejkovicích, zaplatí částku 55 Kč
v hotovosti v účtárně ÚM Jince.
Jinecký zpravodaj si můžete zakoupit v těchto obchodech:
Potraviny Jaromír Dvořák – náměstí Jince
COOP – prodejna Jince, ul. J. Žižky
COOP – prodejna Jince,
ul. Zborovská
DASO Mini market –
Slavíkova ul., Jince
Čerpací stanice EVAPP – Jince
Koloniál Ivana Majerová –
Čenkov
Na začátku každého měsíce míří
zpravodaje ke svým čtenářům.

ADRESÁŘ Jince
Vážení čtenáři, avizovaný Adresář Jince bude vydán později, jelikož zájem
firem, podnikatelů a živnostníků o zveřejnění svých kontaktů je zatím
minimální.
Kontakty k zveřejnění stále přijímáme na ksjince@seznam.cz.

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY autobusů –
linka 210031 Hořovice – Příbram
Jízdní řády na autobus, platné od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019, si můžete
vyzvednout v tištěné podobě ve Společenském centru JS.
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Chráněné krajinné oblasti Brdy jsou tři roky
CHKO Brdy byla zřízena k 1. lednu 2016 na území zrušeného
Vojenského újezdu Brdy, a to nařízením vlády z 12. října 2015. Rozloha
CHKO Brdy je 345 km2. Trvale nepřístupné je posádkové cvičiště o rozloze
přibližně 50 km2 v severní části CHKO v trojúhelníku obcí Jince, Zaječov
a Obecnice.
Sídlo Správy CHKO Brdy je v Jincích č. p. 461 - v bývalém sídle zrušeného
Újezdního úřadu Vojenského újezdu Brdy.
Na tento region se zaměřuje Destinační agentura Brdy, jež je organizační
složkou Ekologického centra Orlov o.p.s. Destinační agentura Brdy se
snaží koncepčně vytvářet návštěvnickou strukturu pro oblast Brd a jedním z jejích partnerů je i Městys Jince.
Zdroj a další informace: https://poznejbrdy.cz/destinacni-agentura-brdy/

STŘEDNÍ BRDY jsou souvisle zalesněnou oblastí (90 % je les) Brdské
vrchoviny zjednodušeně ohraničenou obcemi Skořice, Mirošov, Strašice,
Zaječov, Chaloupky, Jince, Bratkovice, Obecnice, Láz, Nepomuk a Míšov.
V podstatě se rozprostírají na ploše bývalého Vojenského újezdu Brdy (VÚ
Brdy, VVP Brdy či VVP Jince) o rozloze 260 km2 a jedná se o jediné skutečné pohoří ve vnitrozemí Čech. Zdejší krajina je tvořena smrkovými
monokulturami s minimálním vlivem „civilizace“.
Nejvyšším místem je vrch Tok s nadmořskou výškou 864,9 m a naopak
nejnižším bodem je místo mezi obcí Dobřív a Ledným potokem (439 m).
Nejvyšší místa ve Středních Brdech patří do chladné až vlhké oblasti
s průměrnými ročními srážkami nad 800 mm a teplotou 5,5 °C. Pro Brdy
jsou charakteristické oblé vrcholy s širokými táhlými hřbety oddělenými
široce rozevřenými úvalovitými údolími s výškovou členitostí 200 až 300 m.
Označení Brdy vzniklo ze slovanského slova „brdo“, které obecně označovalo protáhlý zalesněný kopec. Za první republiky se Brdy díky svým přírodním krásám staly kolébkou českého skautského a trampského hnutí.
Dne 1. 1. 2016 vznikla CHKO Brdy. I po tomto datu je však území nadále
vedeno jako CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) a především ODOS (objekty důležité pro obranu státu), což by mělo Brdy ochránit před developerskými stavebními projekty apod.
Pro okolní obce a města jsou Střední Brdy především nepostradatelným
zdrojem pitné vody.
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VODY - Území Středních Brd zahrnuje přibližně 28 vodních toků a 30
nádrží a rybníků. Většina vod směřuje do tří povodí - na sever do Berounky a na jih do Otavy a povodí Úslavy. Nejznámější vodní plochou v celých
Středních Brdech jsou Padrské rybníky, které byly vytvořené v 16. století
a vyskytuje se u nich řada chráněných rostlin a živočichů. Oba rybníky
jsou schopné teoreticky zadržet 4.000.000 m3 vody a se svojí průměrnou
nadmořskou výškou 640 m se jedná o nejvýše položené rybníky ve středních Čechách. Hořejší Padrský rybník má rozlohu 115 ha, Dolejší Padrský rybník o něco méně - 65 ha. Ve východní části směrem k Příbrami byla
vybudována tři větší vodní díla spadající do povodí Litavky – nádrž Láz
s korunou hráze ve výšce 643 m se začala stavět v roce 1818, nádrž Pilská
s korunou hráze ve výšce 673 m se začala stavět v roce 1849 a nádrž Obecnice s korunou hráze ve výšce 566 m se začala stavět v roce 1962 k používání jako vodárenská nádrž pro Příbram. Mezi další vodní plochy patří
Mlýnský rybník, Velký rybník, rybníčky pod Padrskými rybníky, rybníček v Zadní Záběhlé, rybníčky u Baštiny, nádrž Jince/Velcí, nádrž Velcí II,
nádrž u Boru, nádrž pod Jordánem, nádrž u Aliance, nádrž u Václavky,
jezírko na Palcíři, rybník na PTS Kolvín a nádržka u Carvánky.
Z vodních toků na území Středních Brd je nejdelší a nejvydatnější Padrský potok (Klabava) - pramení pod vrchem Praha a slouží i jako zdroj pitné vody. Když se podíváme na délku toku i mimo hranice Středních Brd,
tak nejdelší povodí (629 km2) má Litavka, která pramení pod vrchy Malý
Tok a Hradiště. Průzračná Reserva napájí pitnou vodou rokycanský vodovod z vodojemu U Rybiček. Dalšími významnými toky jsou Třítrubecký
a Albrechtický potok.

FAUNA - Ve Středních Brdech můžeme narazit na celou řadu běžných, ale
i vzácných živočichů:
Korýši - rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, listonoh letní;
Mihule a ryby - mihule potoční, střevle potoční, vranka obecná, mřenka
mramorovaná, pstruh obecný, plotice obecná, hrouzek obecný, okoun říční;
Obojživelníci - mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek horský, čolek velký,
ropucha obecná, ropucha zelená, skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan
ostronosý, skokan krátkonohý, skokan zelený, kuňka obecná, kuňka žlutobřichá, rosnička zelená;
Plazi - ještěrka živorodá, ještěrka obecná, slepýš křehký, zmije obecná,
užovka obojková;
Ptáci - krkavec velký, výr velký, čáp černý, včelojed lesní, sýc rousný,
kulíšek nejmenší, tetřev hlušec, orel mořský, orlovec říční, ledňáček říční;
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Savci - plch zahradní, rejsek obecný, 11 druhů netopýrů, veverka obecná,
ondatra pižmová, jelenec běloocasý, jelen lesní, daněk evropský, srnec
obecný, prase divoké, muflon, zajíc obecný, rys ostrovid, norek americký,
liška obecná, kolčava, hranostaj, kuna lesní, kuna skalní, jezevec lesní.

FLORA - Lesní dřeviny jsou z 64 % zastoupeny smrkem, 14 % tvoří buk,
zbytek tvoří borovice, bříza, dub, jedle, jasan, javor, modřín a olše.
Rostliny: vranec jedlový, suchopýr uzkolistý, úpolín evropský, žebrovice
různolistá, vemeníček zelený, vranec jedlový, chrastavec lesní, zimolez černý, plavuň pučivá, černýš lesní, devětsil bílý, rohozec trojlaločný, ploník
bledoštětiný, lesklec čeřitý, udatna lesní, řeřišničník Hallerův, žluucha
orlíčkolistá, růže alpská, vrbina hajní, mařinka psí, skalník celokrajný,
jetel horský, naprstník červený, dřípatka horská, áron škvrnitý, kokořík
přeslenitý, korálice trojklanná, mečík střechovitý a mnoho dalších.

VOJENSTVÍ - Vojenský výcvikový prostor Brdy vznikl dne 19. 2. 1926
a od roku 1950 je vojenským újezdem. Zákaz vstupu pro veřejnost platil
od roku 1940-1945 a 1950-2016, v roce 2007 byly zpřístupněny okrajové
části a v roce 2016 většina území.
Za první republiky bylo vybudováno celkem šest cílových ploch – Jordán
(rok 1930), Bahna, Brda, Padr, Kolvín a Tok. Vzniklo několik zkušebních
opevnění a objektů (pozorovatelny, strojovny, srub CE Jordán ad.).
Během druhé světové války byl brdský vojenský prostor využíván fašisty
pod názvem Trupppenübungsplatz Kammwald a byl přísně střežen. Došlo
mimo jiné k vybudování radiolokačního zařízení a kasáren na vrchu Praha, betonového letiště pod Hejlákem, nových cvičiš, zodolněných pozorovatelen a strojoven tzv. pixlí, pracovních táborů a v neposlední řadě k rozšíření hranic vojenského prostoru (Skořice, Kolvín, Štítov, My atd.).

Fakta o Středních Brdech
Nejvyšší vrcholy:
1) Tok 865 m
2) Praha 862 m
3) Malý Tok 844 m
4) Hradiště 840 m
5) Brdce 839 m
6) Koruna 837 m
7) Jordán 826 m
8) Paterák 814 m
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Hlavní toky:
1) Padrský potok (Klabava)
2) Reserva
3) Třítrubecký potok
4) Litavka
5) Obecnický potok
6) Ledný potok
7) Červený potok
8) Albrechtický potok

Litavka

Vodní nádrže:
1) Hořejší Padrský rybník
2) Dolejší Padrský rybník
3) Pilská vodní nádrž
4) Octárna
5) Láz
6) Mlýnský rybník
7) Velký rybník
8) Nádrž Jince/Velcí

Padtrský rybník

Hlavní objekty:
1) Pěchotní srub CE Jordán
2) Lovecký zámeček Tři trubky
3) Meteorologický radar Praha
4) Zřícenina Valdek
5) U Němých
6) Objekt Javor
7) Pozorovatelny na Brdě
8) Vodojem U Rybiček

Valdek

Historické milníky:
1) 1381 - vznik obce Kolvín
2) 1565 - vznik obce Padr
3) 1730 - vznik obce Záběhlá
4) 1926 - vznik vojenského prostoru
5) 1950 - vystěhování obyvatel
6) 1950 - vznik vojenského újezdu
7) 2007 - otevření okrajových částí
8) 2016 - otevření prostoru veřejnosti
Zdroj a další informace: https://brdy.superuser.cz
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Jordán

Ung.

Nová kniha

„ JINECKO PRO PAMĚTNÍKY“
je v prodeji na Úřadě městyse Jince
(redakce Jineckého zpravodaje - 3. patro).
Z obsahu:
Historie, Kostel sv. Mikuláše,
Zámek, Josef Slavík, Železářství,
Školství, Zdravotnictví, Kasárna,
Hostince a hotely, Obchody
a řemesla, Pomník padlým,
Nádraží, Plešivec, Život v Jincích,
Jak se stavělo, Jince v datech atd.

Počet stran: 532 | Cena: 690 Kč

Na facebooku spravujeme tyto stránky:
Městys Jince
Jinecký zpravodaj
Josef Slavík – Český Paganini | Koncert srdce svého
Služby městyse Jince a sběrný dvůr | Brdské lesy
PL ACENÁ INZERCE: Hledám pronájem nebo koupím byt v Jincích.
Nabídky prosím na tel. 732 146 662.
JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince.
Registrační číslo: MK ČR E 11716
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram | Distribuce: Městys Jince
Inzerce: celá strana A5 – 1 000 Kč, polovina strany A5 – 500 Kč
Inzerát nabízející pracovní příležitosti je zdarma.
Váš inzerát lze uhradit takto:
1. převodem na účet městyse Jince na základě vystavené faktury
2. v hotovosti v účtárně Úřadu městyse Jince
Redakce Jineckého zpravodaje: Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
– Irena Ungrová, tel. 773 830 708 | e-mail: ksjince@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 17. února 2019
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Společenské centrum Josefa Slavíka

únor 2019

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

na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která se
bude konat ve středu 6. února 2019. Další schůzka se uskuteční
ve středu 20. března 2019.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců

(KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která se bude konat ve čtvrtek 7. února
2019. Další schůzka se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2019.
➢ Senior klub se schází každé úterý od 14 hodin ve Společen-

ském centru Josefa Slavíka.

Daňová přiznání
za rok 2018
– konzultace v Jincích
Každoroční pravidelné konzultace pracovníků Finančního úřadu Příbram s daňovými poplatníky ohledně vyplňování daňového přiznání
za rok 2018 se uskuteční ve Společenském centru Josefa Slavíka dne
6. března, čas bude upřesněn v příštím čísle zpravodaje
a na plakátech.
Tento den mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněná daňová
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, příp. získají radu
a pomoc při vyplnění daňového přiznání.
Daňové přiznání zde mohou podat občané Jinec i přilehlých obcí.

Paní Kamila Poláková vás zve na kurz

KURZ KRESLENÍ
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
sobota 16. února 2019 od 9.00 do 18.30 hodin,
Jince, Společenské centrum Josefa Slavíka
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Krásně a dobře kreslit dovede opravdu každý, kdo má chu
se do toho pustit. Přijte si tuto techniku vyzkoušet s námi.
Příspěvek 700 Kč.
Kontakt:
Kamila Poláková,
tel 607 185 016
www.polakova-kineziologie.cz
Na webu najdete i další termíny
kurzu kreslení.
Prosím
o závaznou rezer vaci.

Práce vytvořené na kurzu

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019
„Putování za pánem brdských lesů“
V termínu jarních prázdnin (11. – 15. března 2019) nabízíme dětem
ve věku od 5 do 15 let, které se nechtějí doma celý týden nudit, oblíbený
příměstský tábor.
Každé ráno se sejdou ve Společenském centru JS a bude pro ně připraven
pestrý program.
Stravování 3x denně (svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim) zajištěno.
Cena za dítě na týden 1 200 Kč
pro děti z Jinec, Rejkovic a Běřína: 700 Kč hradí rodiče
500 Kč příspěvek Městyse Jince
V této ceně zahrnuty vstupy do kulturních zařízení, jízdné, pojištění.
Vedoucími tábora budou jako vždy předseda kulturní komise Rady městyse Jince Václav Zeisek, jeho pravá ruka knihovnice Zuzana Belanská, možná nám, jako v loňském i předloňském roce, pomůže Jana Tesařová.
Přihlášky k vyzvednutí v knihovně Jince, kapacita tábora je bohužel omezená, takže neváhejte, kdo dřív přijde…
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK nejpozději do 15. února 2019.
Tábor se uskuteční pouze v případě, přihlásí-li se minimálně
10 dětí.
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Knihovna Jince

únor 2019

Nezapomeňte, knihovna je otevřena i v sobotu 2. února 2019
od 9.00 do 12.00 hodin.

Statistika knihovny k 31. 12. 2018
Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2017.
Stav knihovního fondu celkem - ks

10 471

Nárůst fondu v r. 2018 o počet titulů:
z toho - nákup
- dary, dotace

207
441

Úbytky knižních titulů - ks

905

Návštěvy knihovny celkem - návštěv

1 791

Počet čtenářů
se snížil oproti
předchozímu
roku o 13

Počet registrovaných čtenářů knihovny: 140
z toho - čtenářů do 15 let
32
- studentů do 19 let
7
Výpůjčky celkem - kusů:
z toho - naučná dospělí
- beletrie dospělí
- naučná dětem
- krásná literatura dětem

10 266
2 064
6 980
426
796

Velmi dobrá je spolupráce s oddělením regionálních služeb KJD, kdy nám
bylo z Knihovny J. Drdy Příbram celkem zapůjčeno 251 svazků v 5 souborech.
Taktéž meziknihovní výměnný systém je využíván, celkově bylo prostřednictvím něho z knihovny J. Drdy Příbram a Středočeské vědecké knihovny v Kladně zapůjčeno 390 titulů knih.
Vzhledem k tomu, že knihovny patří mezi nevýdělečné organizace, jsou
do značné míry závislé na laskavosti čtenářů a dalších příznivců. Musím
konstatovat, že jich v roce 2018 byla opět celá řada, a i díky nim se podařilo rozšířit knihovní fond. Všem patří velký dík.

20

Od měsíce září 2015 funguje na nádraží v Jincích projekt Kniha do vlaku,
pro něj připraveno knihovnou celkem 1530 knih. Nejvíc žádaná je dětská
literatura, populárně-naučná, detektivky, romány pro ženy, pohádky v jakémkoliv stavu a cestopisy. Určitě bychom se rádi dozvěděli, kam až docestovala ta která kniha, prosím využijte uvedené kontakty a dejte nám
vědět. Od července 2018 je v provozu Let(d)ní knihovnička na koupališti.

Památník Terezín vyhlašuje na rok 2019 XXV. ročník
literární a XXIII. ročník výtvarné soutěže Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem JSEM TU BEZ RODINY.
„Motto letošních soutěží Památníku Terezín vyjadřuje situaci mnoha dětí,
které ztratily rodiče a snaží se s touto nelehkou situací vyrovnat, navíc
v nenormálních podmínkách,“ uvádí Pavel Straka, koordinátor memoriálu
a lektor vzdělávacího oddělení Památníku Terezín.
Jan Kaňa ze vzdělávacího oddělení Památníku Terezín ke slovům kolegy
dodává: „Je třeba vytvořit výtvarné či literární práce a ty nám zaslat
na naši adresu. Lze si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také
s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování ponecháváme účastníkům
možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky“.
Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol,
gymnázií a učiliš, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak
omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 1. dubna 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
proběhne 5. června 2019 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných
cen i peněžní odměny. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka,
financované Terezínskou iniciativou.
Více na https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2019
nebo v Místní lidové knihovně Jince.

Dětský knihomol 2018
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje
26. ročník ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce
2018 „Dětský knihomol 2018“.
Potřebné informace naleznete na webových stránkách:
http://www.npmk.cz/knihovna
Vyplněné anketní lístky posílejte do 22. března 2019 bu přímo
na naši novou adresu:
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PhDr. Marcela Petrovičová
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Pedagogická knihovna J. A. Komenského
Vedoucí Oddělení bibliografie
Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
Na obálku napište „Dětský knihomol 2018“
Taktéž je lze odevzdat přímo v knihovně v Jincích do 15. 3. 2019,
odkud budou hromadně odeslány na výše uvedenou adresu.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v prostorách Českého muzea hudby v Karmelitské ulici v Praze 1 ve čtvrtek 11. dubna 2019.

Čtenářská soutěž na motivy her Jaroslava Foglara

SOUTĚŽNÍ VÝZVA KAŠGAR
Navazuje na výtvarnou soutěž, která byla ukončena minulý měsíc.
Jedná se o čtyřměsíční soutěž Kašgar (1. února – 31. května 2019),
do které se mohou děti samostatně zapojit. Každý účastník získá po přihlášení zdarma rámeček na puzzle s Hedvábnou stezkou a za plněné úkoly
bude získávat jednotlivé dílky skládačky, díky kterým dokáže projít celou
trasu Hedvábné stezky. Z celkového počtu 120 úkolů si každý hoch nebo
dívka vybírá úkoly podle vlastního uvážení a zasílá nám do redakce mailem nebo poštou důkazy o jejich splnění - za to budeme obratem odesílat
obálky s dílky skládačky. Více o hře, její pravidla, mapku a některé z úkolů naleznete na webu soutěže http://kasgar.cz.
Občanské Sdružení přátel Jaroslava Foglara bylo založeno v roce 1990
a od té doby se věnuje pořádání čtenářských soutěží, setkání, organizování klubů a táborů v duchu výchovných metod Jaroslava Foglara. Máme
dlouholetou praxi ve spolupráci se školami, knihovnami a dětskými organizacemi v celé ČR, vydáváme 25 let časopis Bobří stopa a další tiskoviny
nejen s foglarovskou tématikou.

Komiksy startovací balíček – PRVNÍ STUPEŇ
Dle speciální nabídky nakladatelství CREW jsme obdrželi ZCELA
ZDARMA startovací balíček komiksů určených pro naše čtenáře celkem
v hodnotě 1 125,- Kč:
Jeff Smith: Kůstek. Kniha první, Útěk z Kůstkova
Matt Groening: Velká kniha Barta Simpsona 1
Matthew Manning: Batman / Želvy ninja Adventures
Jim Davis: Garfield - král zvěřiny 50
Stephen Hillenburg: SpongeBob 1 : Praštěné podmořské příběhy
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KNIŽNÍ NOVINKY
I v lednu nám naši spoluobčané darovali knihy
pro obohacení našeho knižního fondu.
Úplný seznam knih naleznete na webových stránkách
knihovny www.jince-knihovna.cz

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Žabičky v knihovně
Žabičky přišly opět, stejně jako loni, dne 17. 12. 2018 popřát krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2019. Nechyběla ani krásná
písnička. Jsou věkově nejmladší, ale moc šikovní, klobouk dolů před paní
učitelkou Lubkou i chůvou Lenkou.

Vánoční piškvorky v knihovně 18. 12. 2018
Do této akce se opětovně
zapojily děti z oddílu Trilobit. Dle stanovených pravidel hrál každý s každým.
Některé zápasy byly skutečně napínavé až do samého konce. Našli se účastníci, kteří hráli piškvorky
vůbec poprvé, ale rychle
pochopili způsob hry a nějaký ten bodík přece jen
skončil na jejich kontě.
Celkovým vítězem se stala
Eliška, v těsném závěsu
skončil Petr Biska a na
3. místě se umístila Anička
Holá.
Pro všechny zúčastněné
byla připravená drobná odměna.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/5._vanocni_piskvorky_
dne_18._12._2018/

23

Výtvarná dílna 19. 12. –
téma Zdobíme perníčky
Zdobení perníčků připravených paní
knihovnicí se stalo již tradicí, ale
pokaždé jsou jiné tvary upečených
perníčků a taktéž zvolen jiný způsob
zdobení (čokoláda, bílková poleva,
přízdobičky apod.). Než nám naparáděné perníčky zaschnou, zbývá
čas na výrobu vánočních přáníček
a novoročenek. Ty letošní se opravdu povedly:
https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz
/Zdobime_pernicky_2018/

Výtvarná dílna 9. 1. 2019
– téma Sněhulák
Sněhulák je „postava“ vytvořená ze sněhu.
Obvykle tvoří sněhuláka tři sněhové koule
různé velikosti atd., to vše velmi dobře známe.
Sněhulák může být velmi malý nebo může dosahovat velikosti i několika metrů. Právě nyní
je lze spatřit docela běžně. Proto ti naši sněhuláčci jsou úplně jiní a určitě podaření.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.
idnes.cz/Snehulak_2019/

Výtvarná dílna 16. 1. –
téma Sněžítko
V době, kdy jsme vyráběli naše sněžítka, již opět nebylo po sněhu ani
vidu, ani slechu. V knihovně však
sněžilo dokonale. Tato dílnička se
všem zúčastněným velice líbila.
A jestli si budete chtít obdobné sněžítko zhotovit doma, obrate se na naše
malé výtvarníky, určitě rádi poradí.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Snezitka/
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Vyhodnocení 93. výtvarné a literární soutěže
na téma: MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM
Celkem odevzdaných 43 výtvarných prací, včetně 9 prací společných
ZŠ Hluboš
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Denisa Jungerová
Jakub Dvořák,
Jakub Neliba
Simona Čajanová
Terezka Skalová

ZŠ Jince
1. třída
2. třída

David Štochl
Terezka Koryntová
Jedna z vyhodnocených prací

Zvláštní cena

1. třída - Jince Ludvík Pokorný a Honzík Skrbek (společná práce)
2. třída - Jince Anička Rusinkovičová a Zdeňka Dlouhá (společná práce)
3. třída - Jince Michaela Ciochina a Natálka Lexová (společná práce)
Cena poroty
1. třída - Jince Anička Linhartová a Eliška Nohová (společná práce)
2. třída - Jince Adelína Ciochina a Anička Zárybnická (společná práce)
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_vytvarne_
souteze_na_tema_My_Tri_kralove_jdeme_k_Vam/

Připomínáme:

Soutěž pro děti na měsíc ÚNOR
Téma
Odevzdání
Vyhodnocení

SRDCE NA DLANI
do 15. 2. 2019
22. 2. 2019 od 15.00 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka

Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.
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Únorové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hod.
6. 2. 2019
13. 2. 2019
20. 2. 2019
27. 2. 2019

Akvárko
Valentýnka
Krepová květinka
Čajová konvička

Připravujeme:
12. 3. 2019 od 14 do 16 hodin

9. piškvorky s knihovnou
K pravidlům:
Věkově neomezeno - čas 2 hodiny - hraje každý s každým.
Podrobné organizační pokyny na místě.

Březnové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hod.
6. 3. 2019
20. 3. 2019
27. 3. 2019

Motýl a záložka
Jarní probouzení
Květina

Soutěž pro děti na měsíc BŘEZEN
JARO JE TADY
do 15. 3. 2019
22. 3. 2019 od 15.00 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.
Téma
Odevzdání
Vyhodnocení

BŘEZEN – měsíc čtenářů 2019
Tak jako každoročně se knihovna připojuje k akci organizované SKIP
V rámci něho proběhne:

Burza knih 18. – 22. 3. 2019
pondělí, úterý, středa
čtvrtek
pátek

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

Máte doma knihy,
které již nikdo nečte? Vaše knihovna
„praská ve švech?“
Přineste je kdykoliv do Společenského centra Josefa
Slavíka nebo do
knihovny.
Výtěžek z prodeje
(cca 5,- Kč/ks) bude
použit k nákupu
nových titulů do
naší knihovny.
Neprodané tituly budou využity k doplnění knihovničky na nádraží
v Jincích – projektu Kniha do vlaku.

Noc s Andersenem 19. ročník –
spaní v knihovně (jarní snění)
29. 3. - 30. 3. 2019 od 18.00 - 08.00 hodin
Sraz nocležníků bude před Společenským centrem
J. Slavíka (Jince č. p. 19) v pátek 29. března 2019
v 18.00 hodin, konec akce je plánován
na sobotu 30. 3. 2019 v 8.00 hodin.
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která bude od března
k dispozici v knihovně.
Uzávěrka přihlášek do 22. 3. 2019. Termín nutno dodržet,
nebo děti musí být pojištěné!!!
Akce je kapacitně omezená, vhodná pro děti od 7 let.
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Knihovna Jince

Zuzana Belanská
tel. 773 830 709
knihovna@jince.cz
www.jince.knihovna.cz

27

Jinečáček z. s.

únor 2019

Zprávičky z herničky
V lednu jsme si s maminkami a dětmi zavzpomínaly na Ježíška a vyšly vstříc novým zážitkům roku 2019, na které se
všichni moc těšíme. Hned na začátku roku jsme si s maminkou Luckou zazpívaly a
zahrály na kytaru. Lucka mezi písničky vložila
zábavné logopedické cvičení, za což moc děkujeme a budeme se těšit
zase na příště.
Přednáška se sestřičkou
Veronikou byla pro nás,
maminky, velmi přínosná, dozvěděly jsme se jak
ošetřit popáleniny, co dělat při zranění hlavy, jak
pomoci při dušení nebo
jak správně provést masáž srdce, ale i mnoho dalších zajímavých
poznatků. Doufejme však, že nic z toho nebudeme potřebovat.
Díky Helence jsme se zapojily do testování
dětských plínek Pampers baby active, za
což také moc děkujeme. Jsme rády, že naše
děti mohou být v suchu.
V únoru se můžeme těšit na taneční maškarní bál, termín konání upřesníme na
Facebooku, ale už te se moc těšíme na
všechny princezny, rytíře či zvířátka, co do
herničky zavítají. Sledujte pravidelně náš Facebook Jinečáček, kde vás s
předstihem informujeme o akcích v herničce.
Marcela Babčáková
Jinečáček
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Pionýrská skupina Jince

únor 2019

Šachový kroužek PS Jince
V Milíně se dařilo Tadeášovi a Tereze
Po loňském pohodovém průběhu byla uspořádána Milínská věž opět v tělocvičně tamní základní školy. Už v roce 2017 většina jineckých účastníků
cestovala autem, takže vlak jsme úplně z plánů vyřadili. A vůbec to nevadilo, protože jsme měli dokonce téměř dvojnásobnou
účast oproti minule (9. místo 5). Navíc se dařilo i v partiích. Tadeáš Červenka po
hráčské pauze obhájil se 4,5
body 6. místo, a navíc zvítězil i v kategorii do 14 let.
Posílila nás Tereza Lísková.
Uhrála sice o půl bodu méně
než Tedík, ale na první desítku to stačilo. Stejný bodový zisk zaznamenal Lev
Nykonyuk, což bylo milé
překvapení. I on zvítězil
ve své věkové kategorii do
10 let. Dokonce pět našich
hráčů se vtěsnalo do tříbodové skupiny. Byli to 17.
Vojtěch Přibyl, 19. Ondřej
Vlach, 20. Antonín Mezera,
21. Daniel Maršálek a 23.
Nahoře
Anička Šimpachová. Jen
Tadeáš Červenka,
o půl budu méně měl Madiváci
tyas Červenka. Poděkování
a Ondřej Vlach
za pomoc při zabezpečení
výpravy patří Marii Maršál(foto
Marie Maršálková)
kové, Antonínu Mezerovi
st., Jakubu Červenkovi, ale
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i dalším rodičům jineckých dětí. Díky tomu se mohli Miroslav Maršálek
a David Vošický věnovat řízení turnaje jako rozhodčí.
Jednalo se o nejúspěšnější výpravu v poslední době. Na stupních vítězů jsme
měli celkem šest soutěžících, tentokrát zejména v mladších kategoriích.

Nezaháleli jsme tradičně ani o svátcích
Dva miniturnaje jsme pořádali opět o vánočních prázdninách. Oba se uskutečnily ve středu.
Vánoční miniturnaj proběhl 26. prosince. Zvítězil
Vojtěch Kovářík před domácím Miroslavem Maršálkem a svojí sestrou Eliškou. Z jineckých žáků byli
nejlepší 4. Anička Šimpachová, 5. Antonín Mezera
a 6. Vojtěch Přibyl.
Novoroční turnaj 2019 se uskutečnil 2. ledna a byl
co do účasti i věku pestřejší. Většinu tvořili opět žáci,
ale polepšili se dospělí, mezi nimiž byli tentokrát i čtyři důchodci. Vyhrál opět suverénní Vojta Kovářík. Ale
pak se projevila zkušenost. Stříbrnou příčku obsadil
Lubomír Jakuš ze Šachového klubu Mahrla Praha
a bronzovou medaili si odvezl na Zbraslav vedoucí Šachového klubu při OV KSČM Prahy 5 Josef Čermák.
Ten tak jen těsně předstihl dalšího zástupce hlavního
města Nikolu Štefana, reprezentujícího USK Praha.
Z domácích žáků byla nejúspěšnější stále se lepšící
Anička Šimpachová na 6. místě, ale dařilo se i 7.
Vojtěchu Přibylovi a 8. Jakubu Šafarčíkovi.

Novoroční turnaj – hráči
(foto Jakub Šafarčík)
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Vánoční miniturnaj – Anna
Šimpachová
(foto Miroslav
Maršálek)

Marie Maršálková
předávající diplom
(foto M. Maršálek)

Šest cen z prvního letošního výletu
Ještě o vánočních prázdninách jsme vyrazili do Prahy na Tříkrálový
turnaj všech generací. Uskutečnil se v prostorách OV KSČM Prahy, kde
působí šachový klub vedený Josefem Čermákem.
Nejlepšího výsledku z jineckých hráčů dosáhl David Vošický, který vybojoval tři body ze sedmi. V jeho kategorii od 16 do 91 let byla ale příliš velká konkurence.

David Vošický

Vojtěch Přibyl

Jednodušší to měli ostatní
členové výpravy Pionýrské
skupiny Jince, zařazení do
soutěže pro hráče do 15 let.
V této kategorii s přehledem
zvítězil náš Vojtěch Přibyl se
3 body, na druhé místo se
v posledním kole po dramatické koncovce dostal náš
Antonín Mezera se 2 body
a se stejným bodovým ziskem
obsadila naše Anička Šimpachová třetí místo.

Jinečtí hráči (foto Miroslav Maršálek)
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Jedním z příznivců šachu, kteří byli oceněni za podporu turnaje, byl další
Jinečák Miroslav Maršálek. Navíc Anička a Vojta obdrželi ceny pro nejmladší hráčku a nejmladšího hráče turnaje.

Další připravované akce i pro děti a mládež:
1. února, Ledová Praha, první výlet členů kroužku a jejich kamarádů
s návštěvou muzeí a zajímavostí Prahy
2. února, Praha 3 – Žižkov: Velká cena ŠK Dopravní podnik Praha,
3. února, Ledová Praha, druhý výlet
9. února, Praha 4 – Krč: PORG open.
16. února, krajský přebor družstev mládeže v Chodouni – základní skupiny, poslední 2 kola, naši soupeři: Příbram a Buštěhrad C, jen pro registrované v ŠS
23. února, Hostomice, ZŠ: Otevřený přebor Hostomic, DOPORUČUJEME,
součást ZK KP
9. března: krajský přebor dětí do 8 let v Lysé na Labem, pro hráče nar.
2011 a mladší
23. března, Příbram, DDM: Příbramská královna, součást ZK KP
Sledujte aktuality na webu Pionýrské skupiny Jince.

Ledová Praha nabízí
dětem spoustu zážitků.
Na snímku „ledový“
výlet v roce 2014.
Foto MiM.

Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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ze života školy

únor 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
Zakončení kalendářního roku v mateřské škole bylo plné očekávání… atmosféra byla kouzelná, vzrušující a děti se nemohly dočkat, co jim Ježíšek nadělí pod stromeček. Poslední prosincové
dny se nesly v duchu nadšení z nových hraček, knížek, puzzle a stavebnic.
Vánoční chvíle nám zpříjemnilo divadlo Letadlo s pohádkou Vánočka, která zapojila děti do děje.

V tomto zimním čase žádná třída nezapomněla na lesní zvířata. Zásoby
krmiva (jablka, mrkve, dýně, kaštany, žaludy) jim děti nadělovaly do krmelce i na okraje lesa. Zvědavost dětí nás nutila chodit daná místa kontrolovat a následně přemýšlet o tom, co zvířátkům nejvíce chutnalo.
Starší děti si byly prohlédnout oblíbený čenkovský betlém, jenž opět upoutal pozornost a otevřel téma tradic. Výlet byl spojen s návštěvou čenkovské mateřské školy.
Lednové počasí nám přálo a my si konečně užily pravé zimní radovánky!
Po několika pokusech stavby sněhuláka z papíru, PET víček, obručí, lana,
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šátků a různých přírodnin
nám příroda poslala sněhové
nadělení a my jsme si konečně
mohly postavit toho pravého
ze sněhu!
Kluci a děvčátka dováděli
v závějích, váleli koule, sudy
a jezdili na bobech i kluzácích. Děti byly velice spokojené a první sněhové dny si náležitě užily.
za kolektiv
MŠ Sluníčko Jince
Petra Borovková
a Nikola Rajnohová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince

www.zsjince.cz

Vážení rodiče,
pro zjednodušení vaší komunikace s pedagogy jsme zavedli nová telefonní
čísla na jednotlivé kabinety.
Pro dostupnost pedagogů využívejte především dobu před výukou
(7:40 - 7:55), přestávky mezi vyučovacími hodinami a dobu po vyučování
od 12:35 nebo od 13:30.
Pokud se vám nepodaří telefonicky kontaktovat učitele, neváhejte jim
napsat email (adresa na každého učitele je ve tvaru:
jméno.příjmení@zsjince.cz.
Kontakty na pedagogy najdete zde:
https://zsjince.cz/o-skole/pedagogicky-sbor/

Školní klub
Činnost klubu je přednostně určena pro
žáky 2. stupně.
Do školního klubu
mohou být přijati
i žáci 1. stupně, kteří
nedochází do školní
družiny. Účast žáka
v klubu potvrzují zákonní zástupci podpisem na přihlášce. V tomto školním roce nabízí školní klub více
než 10 kroužků. Kroužky probíhají v odpoledních hodinách po
vyučování a nabízí širokou škálu možností vyžití pro naše žáky,
pro letošní školní rok jsou bezúplatné.
Kroužku školního klubu:
Cvičení z matematiky a českého jazyka (9. ročník), pěvecký sbor, míčové
hry, zdravotnický, výtvarný a včelařský kroužek, florbal, ranní cvičení,
počítače, keramika, logopedie.
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Mezinárodní kuchyně ve školní jídelně
– tematické týdny
Rádi bychom strávníky školní jídelny informovali o inovaci nabídky našeho jídelníčku.
Každý první celý týden v měsíci budeme nabízet ochutnávku mezinárodní kuchyně. Pokud bude mít vaše dítě o dané jídlo zájem, zvolí si
v uvedeném týdnu oběd č. 2.
V tradičních cizích kuchyních je spousta vhodných a zdravých jídel různých chutí a vůní, které stojí za to ochutnat.
Týden v měsíci únoru bude inspirován italskou kuchyní.
Těšte se na rigatoni s vepřovým ragú, lasagne Bolognese, římské těstoviny, neapolský těstovinový salát, špagety po Italsku.
Věříme, že tuto novinku uvítáte jako
zpestření jídelníčku
a poznání odlišných
ingrediencí a kombinací, než jaké známe
z naší české kuchyně.

Aktuální jídelníček najdete každý týden zde:
https://zsjince.cz/stravovani/jidelni-listek/
Iveta Špalková, vedoucí školní kuchyně
Zdroj informací: www.zsjince.cz

Jarní prázdniny 2019:
11. – 15. března na Příbramsku
4. – 8. února na Berounsku
Termín zápisu do 1. třídy bude včas zveřejněn.
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

únor 2019

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
Jana Kosharisová:
akustická kytara
Anna Olejníková:
příčná flétna, klavír
Učitel literárně-dramatického oboru / divadlo
Josef Pekárek

Ohlédnutí za vánočním koncertem v PDA
Pavel Hrubý, vedoucí pobočky
tel. 606 947 010

ZUŠ J. J. Ryby
v Rožmitále p. Tř.

http://zusjince.webnode.cz/
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Kulturní komise

únor 2019
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Sbor dobrovolných hasičů Jince

únor 2019

Výroční valná hromada
jineckých hasičů
V sobotu 19. ledna 2019 se konala výroční valná hromada
jineckých hasičů, na které byla vyhodnocena činnost spolku za minulý rok a schválen plán práce na rok 2019.
Rok 2018 byl pro sbor velmi úspěšný. Činnost byla rozdělena na kulturní
činnost, účast na sportovních akcích převážně v soutěžích v požárním
sportu, brigády, a také samozřejmě různá školení, potřebná pro samotnou
činnost hasičů.
V kulturní činnosti jsme pořádali tradiční pálení čarodějnic a vypomáhali
při akcích jiných spolků, např. zabezpečení průvodu při Martinských světýlkách, na zahájení adventu a podobně.
V rámci akce „Ukli me Česko“ jsme na jaře a na podzim provedli sběr
železného šrotu spolu s úklidem odpadků v Jincích.
V požárním sportu se naši muži účastnili okrskové soutěže pořádané
v Ohrazenici, v rámci okrsku se účastníme i hasičského turnaje v mariáši.
Velikou radost nám dělají malí hasiči. Zúčastnili se několika soutěží
v požárním sportu a podobných akcí, např. okrsková soutěž v Ohrazenici,
Čenkovský cvoček, Děti dětem na Ohrazenici a na dalších akcích, kde nás
reprezentovali moc dobře - Čenkovský cvoček i Ohrazenického pstruha
dokonce vyhráli.
V červnu absolvovali naši malí hasiči dvoudenní výcvik na Orlíku společně s dětmi z příbramských oddílů. Kromě požárního sportu mají děti
i výcvik v teorii, což z pochopitelných důvodů není zrovna oblíbená disciplína. Další okrsková akce byla lesní brigáda, kde si děti vydělávají na
společné akce či výlety.
V brigádní činnosti se naši členové opravdu snažili. V loňském roce bylo
odpracováno neuvěřitelných 2 106 brigádnických hodin, z toho větší polovina na generálce soutěžní stříkačky PS 12, kterou kluci rozebrali
do šroubku a pak s velkou dávkou štěstí složili. A funguje dobře. Dále byla
provedena generální oprava garážového stání pro Tatru, včetně rozvodů
vzduchu a elektroinstalace. No a další práce na údržbě hasičárny a okolí…
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Zásahová jednotka obce měla loni celkem 21 výjezdů, z toho 13 k větším
požárům, většinou lesních, 1 k dopravní nehodě, 1 k úniku plynu, záchrana zraněného turisty a další k technické pomoci. Tady se naši kluci činili.
Hodně dostali zabrat při likvidaci požáru firmy Ravak v Příbrami.
Členové jednotky absolvují různá školení a cvičení. Přesto, že jsou „dobrovolní“, jsou na ně kladeny velké nároky.
V letošním roce nás čeká opět mnoho úkolů. Z kulturních a sportovních
akcí především opět Čarodějnice, tentokrát s kulturním programem,
4. května okrsková soutěž v Čenkově a hned 9. června to bude Čenkovský
cvoček. Také letos budeme vypomáhat na Jineckých slavnostech. A následovat budou další akce i spolupráce s ostatními spolky. Opět zorganizujeme sběr šrotu a podobné aktivity. Pro děti je v plánu zas několikadenní
výcvik v terénu, pochopitelně bez maminky.
Práce čeká na jinecké hasiče hodně. Ale stále je tu i stará bolest, a sice,
že čas je neúprosný a naši členové, a chtějí či ne, stárnou. Velmi rádi přivítáme mezi námi novou, mladší krev, mladé kluky, kteří se neleknou
nelehké práce ve svém volném čase, bez odměny, ale zato v dobré partě
jineckých hasičů.
Na výroční valné hromadě byli vyhodnoceni členové a členky Sboru dobrovolných hasičů. Obdrželi čestná uznání sboru, dále Okresního sdružení
hasičů, medaile za věrnost a medaile ke 100 letům republiky od OSH Příbram.

Těšte se na 30. dubna – bude to nářez!
za SDH
Jan Haken

Jinečtí hasiči
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Český rybářský svaz, MO Jince

únor 2019

Výbor ČRS z. s., MO Jince,
informuje členy ČRS z. s., MO Jince
1) Schůze výboru ČRS z. s., MO Jince, se koná dne 5. 2.
2019 od 17.00 hodin na domečku ČOV. Schůze výboru
ČRS z. s., MO Jince budou probíhat jednou za měsíc, a to každé první
úterý v týdnu.
2) Výdej členských známek a povolenek se bude provádět v rámci každé
výborové schůze. Dne 9. 2. 2019 od 09.00 do 10.00 hodin bude proveden
výdej členských známek a povolenek v hospodě Za Vodou v Čenkově.
3) Dne 9. 2. 2018 od 10.00 hodin proběhne členská schůze ČRS z. s.,
MO Jince v hospodě Za Vodou v Čenkově. Po skončení schůze (pravděpodobně kolem 12. hodiny) se všem zúčastněním bude podávat oběd (hovězí
vývar, vepřový řízek s bramborovým salátem a jedno další občerstvení).
Všichni zúčastnění obdrží pamětní odznak, věnování a informační letáček.

Rybník v Rejkovicích
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4) Dne 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., a 30. 3. 2019 se konají brigády. Potvrzení
účasti je do 48 hodin před zahájením brigády na mobil: +420 723 972 014
(+420 724 092 498) nebo email: rybarijince@seznam.cz.
5) O splnění brigádnických hodin a odevzdaného krmení pro ryby za rok
2018. Celkově bylo členy ČRS z. s., MO Jince odpracováno 1210 hodin na
brigádách a odevzdáno 606 kg krmení pro ryby.
Brigádnické hodiny a zabezpečení jednotlivých akcí:
• údržba rybochovných zařízení, domečků u hutě Barbora a ČOV 678 hod.
• výlov rybníku Kopáčov - 153 hod.
• rybářské závody dětí - 66 hod.
• „Vodník 2018“ - 75 hod.
• kontroly rybářské stráže - 180 hod.
• krmení ryb - 34 hod.
• „Hubert 2018“ - 24 hod.
6) O možnosti finančně přispívat na nákup ryb. Číslo běžného účtu
je 520383359/0800. Přispívat nám mohou i nečlenové. Do sdělení pro příjemce uvádějte minimálně údaj „nákup ryb“. Takto ušetřené peníze
za nákup ryb chceme investovat do výstavby sádky a „zázemí“ u domečku
ČOV.
Výbor ČRS z. s., MO Jince

Český rybářský svaz, z. s., MO Jince
zve své členy

dne 9. února 2019 na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
při příležitosti 50. výročí vzniku organizace.

Koná se v hospodě Za Vodou Čenkov
od 10.00 hodin.
(Pro všechny členy je zajištěno občerstvení a oběd)
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Český zahrádkářský svaz, ZO Jince

únor 2019

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ZO Českého zahrádkářského svazu Jince
se koná v sobotu 2. února 2019 od 9.30 hodin
v hotelu Kratochvíl.
Vezměte si s sebou 100 Kč na členské příspěvky.
Iva Jelínková
předsedkyně ČZS

Český svaz chovatelů

únor 2019

Český svaz chovatelů z. s., Základní organizace Jince
zve své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ,
která se bude konat v pátek 1. března 2019
od 17.00 hodin v klubovně chovatelského areálu
v Jincích, Křešínská ulice.
Součástí VČS bude úhrada členských příspěvků ve valorizované
výši s platností od r. 2019 takto: základní členský příspěvek
320,- Kč, s časopisem Chovatel 680 Kč.
Účast všech členů nutná.
výbor ZO ČSCH Jince

Předsedou chovatelů
je Jiří Pitor.
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sport

únor 2019

Cvičení s Katkou v Mateřské škole Jince
Každé úterý

18:00 - 19:00 hodin - Zdravé cvičení
od 12. února 19:00 - 20:00 hodin - Jemné cvičení

Nové pohybové lekce pro ženy a dívky
Žena v pohybu od poupěte ke květu
•
•
•
•

radost - potěšení
krása - kondice
nové dovednosti
tvořivá zábava

Pokud máte chu se bavit, hýbat, tvarovat své tělo, a přitom trávit čas
ve společnosti podobně naladěných žen, tak toto je zrovna taková příležitost. Můžete se věnovat sobě a přitom být i se svou dcerou, vnučkou,
neteří, maminkou, babičkou, kamarádkou,...
Přijte si vyzkoušet jednu lekci a uvidíte, že pohyb nemusí být jen další
čárkou, kterou je potřeba odškrtnout, na seznamu „Musím“. Dobrá nálada většinou přichází hned, zlepšení psychické pohody a fyzické kondice
na sebe nedají dlouho čekat. Vyzkoušejte a uvidíte samy. Nové lekce Žena
v pohybu od poupěte ke květu jsou tu pro vás od 12. února 2019 každé
úterý od 19 do 20 hodin.
Jsou vhodné pro dívky a ženy od cca 10 do 100 let.
Těším se na setkání s novými i známými tvářemi.

Kurz Cesta k pružné páteři a zdravým kloubům
bude vzhledem k malému zájmu v Jincích probíhat
9. 2. od 9.00 do 16.30 hodin v Hořovicích (Domeček – Vrbnovská 1138)
16. 2. od 9.00 do 16.30 hodin v Příbrami (ENERGY Příbram, náměstí TGM
100/101)
• Bolavé klouby, vysychání kloubního mazu, výhřez ploténky, syndrom
karpálního tunelu, záněty…
• Příčiny potíží a možnosti, jak s tím zacházet
• Tipy na snadné začlenění cvičení do běžného života
• Ukážeme – vyzkoušíme – vysvětlíme - procítíme

Více informací: Katka Dendysová, www.azted.cz, tel. 773 209 123
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Karel Turek
– další z úspěšných jineckých sportovců
Karla Turka známe především jako šikovného jineckého živnostníka –
truhláře.
Kromě toho je i úspěšným reprezentantem České republiky v silovém sportu v kategorii benchpress (soupažný tlak v lehu na rovné lavici s velkou
činkou).
Zvedání činek se Karel Turek věnoval už
dříve, ale pak kariéru
na čas přerušil. K tomuto sportu se vrátil
po devíti letech. Volný
čas věnuje trénování
a za sebou má účast
ve vzpěračských soutěžích.
Mezi jeho největší
úspěchy
poslední
doby patří druhé
místo na mezinárod- Karel Turek je na snímku vlevo. Vzpírání se
ním mistrovství ČR úspěšně věnuje také jeho bratr Antonín.
benchpress a mrtvý
tah, které se konalo v listopadu loňského roku v Trutnově, v kategorii Master 1 (40 –
50 let věku) a tamtéž i třetí
místo celkově v mužích do
100 kg osobní váhy.
Tímto se nominoval na mistrovství Evropy a následně na mistrovství světa
v silovém sportu.
Budeme Karlu Turkovi držet palce a o dalších jeho úspěších vás budeme
informovat.
Ung., foto z archivu Karla Turka
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Tělovýchovná jednota Jince

únor 2019

Tříkrálový turnaj ve volejbale
smíšených družstev
V sobotu 5. 1. 2019 proběhl v jinecké Sokolovně druhý ročník Tříkrálového turnaje ve volejbale smíšených družstev (4+2). Děkujeme za účast všem
týmům.
Hrálo se nejprve v základní skupině systémem každý s každým, poté semifinále vyřazovacím systémem. Domácí volejbalový tým jednoty, který
ze základní skupiny postupoval z prvního místa, nakonec vybojoval v celkovém pořadí druhé místo.
Děkujeme za reprezentaci, za
přípravu drobného občerstvení a za zorganizování turnaje
oddílu volejbalu
v čele s Kamilem Vošahlíkem,
který se i letos
skvěle zhostil
funkce ředitele
turnaje.
První místo po
loňském vítězství obhájil volejbalový oddíl
z Lochovic, když
ve finále porazil
domácí
tým
ve třetím setu
15:10. Gratulujeme k výhře!
Iva
Vošahlíková

Na druhém místě se umístilo družstvo TJ Sokol Jince.
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ZÁKLADNÍ
SKUPINA

TÝM

BODY

FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ
VE SKUPINĚ

1. TÝM
2. TÝM
3. TÝM
4. TÝM

TJ SOKOL JINCE
TJ JINCE
LOCHOVICE
HLUBOŠ

8
5
5
0

1.
2.-3.
2.-3.
4.

SEMIFINÁLE

VÝSLEDEK

1. TJ SOKOL JINCE
4. HLUBOŠ
2.-3. LOCHOVICE
2.-3. TJ JINCE

2:1
0:2

ZÁPAS
O 3. MÍSTO

FINÁLE

TJ JINCE

TJ SOKOL JINCE

2:0

1:2

HLUBOŠ

LOCHOVICE

CELKOVÝ VÝSLEDEK

1. KRÁL
VOLEJBALU

2. KRÁL
VOLEJBALU

3. KRÁL
VOLEJBALU

4. MÍSTO

LOCHOVICE

TJ SOKOL JINCE

TJ JINCE

HLUBOŠ
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Tělocvičná jednota Sokol Jince

únor 2019

Vánoční turnaj ve florbalu
V sobotu 22. prosince 2018 pořádal TJ Sokol Jince společně se sportovní komisí vánoční turnaj ve florbalu, kterého
se zúčastnilo 6 týmů z Čenkova, Dobříše, Prahy, Příbrami
a Jinec. Hrálo se v tělocvičně jinecké školy systémem každý s každým
a přes řadu vyrovnaných utkání se vítězem stal jednoznačně tým
IBK Täpec Välec.
RNDr. Jiří Šilinger

Nejmladší účastník turnaje František Vejr

Zimní „Pražák“
Druhá sobota v roce patří již 16 let „Zimnímu
výstupu Klubu přátel
Mrázka“ na vrch Praha.
I letos se v rámci autobusového zájezdu Sokola
Jince, pořádaného paní
Janou Tesařovou, vydalo
46 účastníků – milovníků zimní přírody – z Nepomuku, nedaleko pramene řeky Litavky (cca
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250 m), přes Malý Tok (843 m n. m.) na druhý nejvyšší vrchol Brd, ozdobený věží meteoradaru, Praha (862 m n. m.). Počasí nám vyšlo - minimálně 30 cm sněhu, něco větru a zářící sluníčko sice až nad mraky, kterými
jsme brouzdali. Nástrahy velice kluzkého terénu nám plně vynahradily pohledy na krásně zasněžený les. Na vrcholu po cca 5 km nás jako každý
rok přivítali pořadatelé, kteří nás obdarovali nejen razítkem a dřevěnou
medailí, ale i velice chutnými špekáčky u připravených ohniš. Zajištěn byl
i velice „rozmanitý“ pitný režim. K úspěchu celé akce významnou měrou
přispěl jinecký autodopravce pan Jiří Přibyl, který bravurně překonal záludnosti velice kluzké vozovky a neskončil, jako někteří, v hlubokém sněhu mimo vozovku.
HoPa
foto Věra Štefánková

Turistický oddíl TJ Sokol Jince zve turisty a další příznivce
pobytu v přírodě a turistickou vycházku „ZIMNÍ VÝSTUP
NA PLEŠIVEC“.
Sraz pro všechny zájemce v neděli 17. února 2019 ve 12.00 hodin
na náměstí v Jincích.
Pěší trasa cca v délce 10 km: Jince náměstí – Klínek – Čertova kazatelna – Francouzská cesta nad Rejkovicemi – ulice Pod Plešivcem – Jince
náměstí.
Uskutečnění akce bude limitováno přízní počasí v daný termín.
Vhodná obuv a oblečení vzhledem ke stavu počasí a terénu je samozřejmostí.
Za turistický oddíl zve Jana Tesařová, tel. 605 206 721,
e-mail: tesarovajana@atlas.cz

Tělocvičná jednota Sokol Jince zve své členy na

VOLEBNÍ VALNOU HROMADU ,
která se koná v sobotu dne 2. března 2019 od 14.00 hodin
v Sokolovně Jince.
Součástí valné hromady bude volba výboru a KK TJ Sokola Jince
a úhrada členských příspěvků.
Účast všech členů nutná.
výbor TJ Sokol Jince

TJ Sokol Jince
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13. dělostřelecký pluk

únor 2019

Krkonoše
V závěru výcvikového roku se v oblasti Krkonoš konalo metodické zaměstnání instruktorů speciální tělesné přípravy (STP) z 13. dělostřeleckého
pluku. Cílem zaměstnání bylo prohloubit znalosti instruktorů nejen v dalších částech STP, ale i v oblasti základní tělesné přípravy. Výcviku se zúčastnilo 14 instruktorů z celého 13. dp. Každodenní program začínal vždy
ranním cvičením pod vedením určeného instruktora. Krkonošské počasí
také výcviku instruktorů přálo. V prvních dnech silně sněžilo, což velmi
ztěžovalo plnění zadaných úkolů a přesuny samotné.

Přebor rezortu MO ve sportovním skialpinismu
Ve dnech 9. - 11. ledna 2019 proběhl
v oblasti Krkonoš 6. ročník otevřeného přeboru rezortu MO ve sportovním
skialpinismu. Letošního ročníku se
zúčastnilo téměř 70 závodníků z řad
AČR a jednotek IZS. 13. dělostřelecký
pluk reprezentovalo 7 závodníků,
kteří změřili síly nejen se soupeři, ale
i s náročnými podmínkami v podobě
husté mlhy a velkého množství čerstvého sněhu. Nejlépe se umístil svob.
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Neumann Vojtech (132. do), který obsadil 2. místo v kategorii do 30. let
a v celkovém pořadí 4. místo. Ve stejné kategorii obsadil npor. Picka Matěj
(štáb) 4. místo a v celkovém pořadí 9. místo. V kategorii 31-40 let obsadil
des. Bobek Tomáš (131. do) 3. místo, v celkovém pořadí 8. místo.

Očistec
V lednu proběhl u dělostřelců výcvik pod názvem OČISTEC. Jedná se
o doplňující výcvik vojáků, kteří se 2. ledna letošního roku stali příslušníky 131. dělostřeleckého oddílu. Nováčci se zdokonalují v manipulaci
se zbraní a taktice ve zhoršených klimatických podmínkách. Velitel 131.
do k výcviku řekl: "Vojáky v únoru čeká velmi náročné třítýdenní cvičení
na Doupově, proto jsme se rozhodli nové vojáky připravit na to, co je bude
čekat."

Oslava bitvy u Jasla
Čtyři salvy zahájily každoroční oslavu bitvy u Jasla. 13. dělostřelecký pluk
Armády České republiky vzpomínal na své hrdiny, kteří bojovali před
74 lety v největší a nejúspěšnější dělostřelecké bitvě, které se Československo kdy zúčastnilo.
„Na vzdálenost 40 kilometrů bylo na jeden kilometr soustředěno 150 – 200
dělostřeleckých hlavní. Střelba připomínala divoké hromobití,“ vzpomínal
ve svém projevu druhoválečný veterán a přímý účastník bitvy u polského
Jasla brigádní generál Miloslav Masopust.
Tohoto, pro dělostřelectvo významného dne, se zúčastnili polští dělostřelci
z 23. slezského dělostřeleckého pluku při městě Boleslawiec a slovenská
obsluha ze samohybného dělostřeleckého oddílu Michalovce. Pozvání při-
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jal také bývalý náčelník generálního štábu pan generál Josef Bečvář, náčelník dělostřelectva plukovník Milan Kalina i velitel VP Tábor plukovník
Roman Bis. Nechyběli samozřejmě ani zástupci obcí, firem a organizací,
kteří s dělostřelci úzce spolupracují.
Po oficialitách se přešlo na dlouho očekávanou soutěž o nejlepší obsluhu
152 mm ShKH vz. 77 DANA. Letošní, třetí ročník, byl dokonce mezinárodní. Zúčastnily se i obsluhy z Polska a Slovenska. Soutěž zahrnovala
několik jednotlivých úkolů - např. řízení vozidla na přesnost, zamíření
děla a čištění hlavně. Rozhodující roli hrál nejen čas, ale i přesnost provedení jednotlivých úkolů. Soutěžilo pět českých a dvě zahraniční družstva,
přičemž každé z nich se skládalo z pěti členů. Byl to boj a v některých
disciplínách šlo opravdu o sekundy. Že svou práci dělá opravdu dobře
a tohoto 20 tunového mazlíka dokáže zkrotit nejrychleji, ukázala obsluha
1. palebné baterie ze 131. dělostřeleckého oddílu pod vedením rotného Václava Šrámka. Vítězná DANA dostane putovní červený návlek na hlaveň,
který bude moci po celý rok vozit, jakožto symbol nejlepší mezinárodní
dělostřelecké obsluhy.
Zdroj: Facebook 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“

Aktivní zálohy
13. dp v pozadí
se 130 mm kanónem
M-46.

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

V měsíci ÚNORU 2019 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.

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

od

do

od

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

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

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

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

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

15,00
15,00

Neprůjezdné
komunikace

do

22,00
22,00

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.
Kontaktní osoba: nrtm. Ivo Belšán, tel. 724 283 245
plukovník Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D., velitel
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Policie informuje

únor 2019

Úřední den policistů na služebně
v Jincích, ul. Slunečná 392 (u zdravotního střediska)
Dne 13. 2. 2019 od 15.30 do 18.00 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

V roce 2018 řešili dopravní policisté na Příbramsku 1585 dopravních
nehod, což je o 43 více než v roce 2017. V loňském roce zemřelo na příbramských silnicích osm osob, 52 lidí utrpělo těžké zranění a 357 poranění lehčího charakteru.
Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy, následně nepřiměřená rychlost – 199x a poté následovalo nedání přednosti v jízdě – 119x.
Dvaapadesát řidičů, kteří zavinili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 352 karambolů způsobila zvěř. Na automobilech vznikla škoda, která
přesáhla 76 milionů korun.
V měsíci prosinci se stalo 122 nehod, osm lidí při nich utrpělo těžké zranění a 27 osob lehká poranění. Škoda na vozidlech činila pět milionů korun.
Zatím nezjištěný zloděj vnikl z 18. na 19. prosince do garáže v obci Jince.
Po odšroubování plechování na zadní straně objektu vnikl do jeho vnitřních prostor, kde odstřihl část hadice vedoucí do nádrže a odsál 20 litrů
benzínu. Vzniklá škoda činí jeden tisíc korun.
Hmotná škoda ve výši 60 tisíc
korun vznikla při dopravní nehodě, která se stala dne 19. prosince krátce po poledni v Čenkově. Jednačtyřicetiletý cizinec nedodržel bezpečnou vzdálenost za
nákladním vozidlem, které snížilo rychlost při vyhýbání se protijedoucímu autu, a poté došlo
ke střetu.
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Policie ČR

„Přidejte se k našemu týmu“
Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. Nabízíme
práci v přímém výkonu služby, a to na obvodních odděleních nebo na dopravním inspektorátu. Jedná se o velmi zajímavé, rozhodně ne stereotypní
zaměstnání. Důležité je umění jednat a také se umět rozhodovat, především
jde o práci s lidmi.
V letošním roce došlo k navýšení platu a od loňského roku je vyplácen
novým policistům náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150
tisíc korun.
Policistu si sami během dvanácti měsíců vyškolíme. Na škole již pobírá
základní plat ve výši 24 220 Kč hrubého, navíc má hrazen pobyt a stravu.
Probíhá zde výuka zajímavých předmětů jako je kriminalistika, psychologie, právo, střelecká příprava aj. Po skončení základní odborné přípravy
přechází nový policista do 3. platové třídy a na Příbramsku má bezmála
30 tisíc korun hrubého bez osobního příplatku.
Nabízíme šest týdnů dovolené, kariérní postup (po odsloužených letech
např. kriminální služba, operační střediska, Útvar rychlého nasazení),
možnost dalšího vzdělání, bezúročné půjčky, příspěvky na pojištění,
ozdravné pobyty, již po šesti letech služby nárok na odchodné, po 15 letech
služby dokonce doživotní výsluhový příspěvek.
Základní podmínky
• české občanství,
• věk nad 18 let
• střední vzdělání s maturitou
• bezúhonnost doložená opisem Rejstříku trestů
• zdravotní, fyzická a osobnostní způsobilost (psychologické vyšetření)
je zkoumána v průběhu přijímacího řízení ve víkendovém náborovém
kempu
Kdo chce prověřit své schopnosti a měl by zájem o práci u Policie ČR,
může kontaktovat pracovníky v Příbrami na telefonu 974 879 400 nebo
727 966 947.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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zprávy z Čenkova

únor 2019

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

Zprávičky z malé školičky
Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka.
Děti si je chytají, koule si z nich dělají….
V naší malé školičce
máme my, děti, pořád napilno. Hned,
jak jsme všichni přišli po Vánocích do
školky a pochlubili
jsme se vánočními
dárky, zašli za námi
a zazpívali Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar.
Těm to ale slušelo.
☺
Začátkem ledna se
z nebe konečně začaly sypat sněhové
vločky. Udělalo nám
to velikou radost.
Hned jsme sníh využili k pořádné koulovačce. Naše zahrada
se proměnila v parádní bobovou drá-
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hu, na kterou jsme nezapomněli umístit sněhuláky, obtisknout stopy a
„andělíčky“ nebo třeba
udělat cestičky. Do cestiček se nám někam zatoulal zmrzlý poklad a ten
jsme měli ve sněhu najít
a vyhrabat. Byla to náramně napínavá hra a
poklad jsme našli –
hurá, polárkové dorty!!!
Představte si, že „sníh“ máme i ve školce… Cvičíme se sněhovými koulemi, šlapeme bosky po papírem zasněžených cestách, hrajeme si na Mrazíky, děláme nejrůznější pokusy se sněhem, válíme koule na papíře a učíme
se spoustu zimních písniček s panem klavírem.
Od poloviny ledna navštěvujeme solnou jeskyni v Příbrami, kam jezdí naši
nejstarší kamarádi. Až vyjde tento zpravodaj, budeme už mít po velkolepém plese Večerníčků, na který jsme se připravovali tak, že jsme si povídali o pohádkách a pohádkových bytostech, abychom toho co nejvíc věděli.
Večerníček si pro nás připravil spoustu záludných otázek, na které jsme
museli umět na plese odpovědět.
A věříme, že ještě budeme mít příležitost se na sněhu parádně vyřádit. ☺
kluci a holky
z čenkovské školky
a její zaměstnanci

Co nového v obci?

Vánoční karetní turnaj
O vánočních svátcích dne 27. 12. 2018 uspořádal opětovně karetní turnaj,
tzv. „STAROSTA“, Zdeněk Ulman, společně se starostou obce Čenkov
Ing. Janem Hauptmanem. Do turnaje nastoupilo celkem 16 karbaníků
z Čenkova a okolí.
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Nejlepší taktiku ve hře spojenou se štěstím v kartách a klidnou myslí, což
jsou věci, které potřebuje každý hráč, měl tentokrát Jiří Zadina, 2. místo
obsadil Jiří Tržil a 3. místo Jiří Vůjtěch, Čtvrtý skončil Zdeněk Ulman.
Cenu pro smolaře, tzv. černé fusekle, získal Sláva Karas.
Po celý turnaj panovala dobrá nálada, hráči opouštěli lokál až dlouho
po skončení turnaje.
Foto Miroslav Maršálek

Tříkrálový průvod
5. ledna prošli Čenkovem Tři králové, doprovázeni třemi anděly, jejich průvod představoval vyvrcholení a ukončení Vánoc a byl pouze
symbolický, bez uspořádání tříkrálové sbírky.
Cílem bylo připomenout
tuto tradici a potěšit občany. Velkou radost udělali také obyvatelům
čenkovského domova
pro seniory. Tři králové
se zastavili u každého domu, zazpívali koledy a na rám vstupních dveří
do domu zapsali požehnání ve formě tří písmen K+M+B+. Tři křížky jsou
symbolem Otce, Syna a Ducha svatého a následuje letopočet 2019. Bezpečnost průvodu obcí zajišovali místní hasiči. Průvod Tří králů se stal další
tradicí, pořádanou v naší obci.
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I Čenkováci byli na Pražáku
A opět po roce se
uskutečnil 12. ledna 2019, výstup na
„Pražák“, druhý
nejvyšší
vrchol
Brd, který už po
šestnácté uspořádal „Klub přátel
Mrázka“. Start byl
v 10:45 hod. z obce
Nepomuk. Cestu
vzhůru účastníci
zdolávali pěšky,
s kočárkem nebo na saních či na kole, zastoupeny byly všechny věkové kategorie, včetně miminek nebo turistů s věkem nad osmdesát. Na vrcholu
byl všem odměnou teplý nápoj a opekli jsme si na několika ohništích výborné „zimní“ špekáčky. Samozřejmostí byla dobrá nálada a krásná zimní
krajina, všude bylo spoustu sněhu. Při cestě na vrchol jsme se setkali
i s turisty z Jinec, Hostomic a Hluboše, kteří se výstupu zúčastnili v hojném počtu. Kromě medailí, občerstvení či sportovního výkonu byl pro
mnohé motivací k výstupu i dobrý skutek. Peníze, kterými lidé během výstupu přispěli, poslouží jako vždy těm potřebným.
Na vrchol Prahy se letos vydalo přes 2100 podepsaných účastníků, dále
i několik nepodepsaných. Proto byl i velký problém s parkováním aut
v Nepomuku, kterému neprospěla hlavně ledovka na silnicích v obci. Organizátorům této akce však i proto patří velký dík za uskutečnění výstupu.

Maškarní ples v Čenkově
Devátý ročník Maškarního bálu v Čenkově se konal 19. ledna, organizátorem tohoto plesu je Zdeněk Ulman. Ani letos nebyla nouze o návštěvnost,
na sále se sešlo cca 120 platících, všichni ustrojeni v maskách. Čenkovští
se tentokrát na sále vrátili do doby první republiky a oslavili tím loňské
výročí vzniku samostatného Československa. Na sobě měli róby a obleky
z dvacátých a třicátých let, nechyběly ani charleston šaty. Tento tanec si
na sále přítomní i zatancovali. Originální byly také další masky. Jako nejlepší ocenil Zdeněk Ulman „Slepice“, dále „Motorkáře“ a „Pěničku a Pa-
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raplíčko“. Velice pěkné bylo vystoupení
žen z Jinec, které si
říkají „Dupačky“
Na plese nechyběla
ani bohatá tombola.
Masky jsme nesundali po celou dobu
plesu, tančilo se, zpívalo i pilo až dlouho
po půlnoci.
Václav Volek

DIVADLO ZA VODOU
Divadlo Za Vodou zve na premiéru pohádky O Sněhurce a třech
trpaslících. Tato událost bude tvořena 10. února od 17 hodin v hospodě
Za Vodou. Stejné „drama“ bude ještě k vidění 6. dubna od 17 hodin v Sádku.
Z názvu pohádky jistě pozorný čtenář vytuší, že v našem spolku je v současné době nedostatek herců pro takto velkolepé projekty, k jakým se původní Sněhurka se „sedmi“ bezpochyby řadí. Z tohoto důvodu hledáme
nové nadšence, kteří by chtěli rozšířit naše řady. Kontaktovat nás můžete
na tel. č. 736 768 047. Těšíme se na vás, a už jako diváky nebo herce.
Jarda Bouda – informátor divadla

KAMARÁDI!
Přijte v sobotu 16. února do Čenkova!
V restauraci Za Vodou se pro vás koná
DĚTSKÝ KARNEVAL. Pozor! Začínáme ve 14 hodin!
Nezapomeňte na nápaditou masku, úsměv na tváři a dobrou náladu.
Je pro vás připravena spousta dárků s překvapením,
včetně chutného občerstvení!

Hospoda Za Vodou pořádá a zve
16. 2. 2019 od 20.30 hod.

Oldies párty 70.-90. léta

Akce je k 25. výročí hospody Za Vodou,
vše za 25 Kč - včetně vstupu, panáků atd.
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Hospoda
„Za Vodou“
Čenkov

Zprávy z Ohrazenice

únor 2019

Vánoční nohejbalový turnaj - Ohrazenice 2018
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice připravil na 26. 12. 2018 dvacátý
ročník „Vánočního nohejbalového turnaje“. Celý turnaj se odehrál za příznivého počasí.
Přišlo nás podpořit pouze šest družstev, celkem 18 hráčů. Hrálo se od devíti hodin a ve tři hodiny jsme už znali celkové pořadí družstev. Všichni se
snažili podat ty nejlepší výkony, aby se jejich družstvo umístilo co nejlépe.
Na třetím místě skončilo družstvo ve složení David, Tomáš a Milan Dendysovi.
Druhé místo patřilo
po zásluze družstvu
ve složení Petr a Jakub
Pastuchovi a Roman
Lhoták. Pro rok 2018
vybojovalo první místo
družstvo „Demolice demolice“ Jan Endršt,
Matěj Škůta a Juraj
Dendys ml.
Všechny hráče jsme odměnili hodnotnými cenami, které nám pomohli zajistit naši sponzoři, kterým tímto ještě jednou děkujeme za dlouholetou
přízeň.
Kolektivu restaurace „U Pstruha“ děkujeme za chutný oběd a péči, kterou
nám věnoval po celý den.
Těšíme se na vás opět za rok.

za SDH Ohrazenice Dana Králová

10. února 2019 se koná U Pstruha v Ohrazenici

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.
Začátek v 15.00 hodin
Děti i dospělé pobaví DJ Moravec
Masky vítány, občerstvení zajištěno.
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kultura v Hořovicích
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GALERIE STARÝ ZÁMEK - Vrbnovská 27/5, Hořovice
spolu s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín
zvou na vernisáž výstavy

Místa utrpení, smrti a hrdinství
Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech
dne 21. února 2019 v 17 hodin
Výstava bude otevřena od 21. února do 31. března 2019, pátek, sobota a neděle
od 10 do 18 hodin.

SPOLEČENSKÝ DŮM
Sobota 16. 2. od 20:00 - 4. Městský ples
Úterý 19. 2. od 19:00 - David Koller Acoustic Tour
Sobota 23. 2. od 20:00 - Rybičky 48 - Pořád nás to baví tour 2019, Support: Civilní
Obrana

KLUB LABE
Sobota 2. 2. od 20:00 - NIGHTFALL + KOVADLINA + AMOK
Sobota 9. 2. od 20:00 - THE LED FARMERS - folk rocková kapela z Irska, která
hraje tzv. Indie Irish Folk Rock.
Neděle 10. 2. od 15:00 - DILILI V PAŘÍŽI – animovaná rodinná projekce
Čtvrtek 14. 2. od 19:30 - BALÓN – filmová projekce (na ČSFD 82 %)
Neděle 17. 2. od 15:00 - POHÁDKA NARUBY – animovaná rodinná projekce
(na ČSFD 76 %)
Čtvrtek 21. 2. od 19:30 - 3 DNY V QUIBERONU
Sobota 16. 2. od 20:00 - DRUMMING SYNDROME – MILOŠ MEIER
Sobota 23. 2. od 18:00 - EXPEDIČNÍ KAMERA 2019 – FILMOVÝ FESTIVAL
Čtvrtek 28. 2. od 19:30 - SPOLU TO DÁME – filmová projekce (na ČSFD 75 %)
Připravujeme:
6. 3. Na ostro, divadelní komedie
8. 3. Wohnout
17. 3. Pat a Mat jedou na dovolenou, hrané divadlo pro děti – profesionální pražští
umělci
23. 3. Brutus
28. 3. Minipárty s Karlem Šípem
15. 5. Partička
P ř e d p r o d e j : Informační centrum, Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz; tel. 732 512 821, 321 338 230, email: ic@mkc-horovice.cz
Hodiny pro veřejnost Po – Pá: 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So + Ne, státní svátky: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
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DIVADLO A . DVOŘÁK A PŘÍBRAM
Legionářů 400, Příbram 7, tel. 326 531 250
Velká scéna
den datum od

představení

skup.

hraje nebo pořádá

Pá
Ne
Po
Čt
Po
St
Čt

1. 2.
3. 2.
4. 2.
7. 2.
11. 1.
13. 2.
14. 2.

16.00
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Pá

15. 2.

19.00

Čt
Pá
Po
Po
Út
St

21.
22.
25.
25.
26.
27.

2.
2.
2.
2.
2.
2.

19.00
19.00
10.00
19.00
19.00
19.00

Dáma na kolejích
S1, S2 Divadlo A. Dvořáka Příbram
Princezna ze mlejna
D
Divadlo Pegas s. r. o.
Maryša
Divadlo A. Dvořáka Příbram
A pak tam nezbyl ani jeden R
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Dáma na kolejích
F
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Jakub Smolík s kapelou
Koncert
Válka Roseových
– zadáno pro firmu Alimpex
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Válka Roseových
– zadáno pro firmu Alimpex
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Jak jsem vyhrál válku
P1, P2 Divadlo A. Dvořáka Příbram
Jak jsem vyhrál válku
PP
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Jak sem vyhrál válku
G
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Čochtan vypravuje
Div. spol. Josefa Dvořáka
Jak jsem vyhrál válku
A
Divadlo A. Dvořáka Příbram
David Koller: Acoustic Tour 2019 VM Art

Út
Pá
Út
St
St

5. 2.
8. 2.
12. 2.
13. 2.
20. 2.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Můj romantický příběh
Číňani
Můj romantický příběh
Vinnetou
Pane Bůh, tady Anna

Pá
So
Pá
So
Pá
So

8. 2.
9. 2.
15. 2.
16. 2.
22. 2.
23. 2.

19.00
15.00
20.00
19.00
19.00
19.00

Maturitní ples Gymnázium PB
Zpíváme a tančíme s Míšou
Rybářský ples
Maturitní ples SOU Dubno
Maturitní ples ISŠ a VOŠ PB
Alkehol

Malá scéna

E

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Art Shock s. r. o.

Estrádní sál
Gymnázium Příbram
M. Růžičková
ČRS, z. s.
SOU a VOŠ Dubno
ISŠ a VOŠ Příbram
koncert

Více info na http://www.divadlopribram.eu

63

inzerce

únor 2019

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

64

PRODEJ

KUŘIC

JINCE – náměstí 1. máje
vždy v 15.30 hodin

FIRMA

NOVÁ
Radom

Prodej ve dnech:

2019

K

yšl

27. 2. | 27. 3. | 24. 4. | 22. 5. | 19. 6. | 17. 7. |
14. 8. | 11. 9. | 9. 10. | 6. 11.
Nabízíme kuřice červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé, kohouty
Stáří 19 týdnů cena 175 Kč/ks

Tel. 602 115 750

www.drubez-novak.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost)

Te r m í n y z á v o z u : 20. 2., 29. 3., 10. 4., 15. 5., 4. 6.,
18. 7., 13. 9. a 10. 10. 2019
vždy v 15.00 hodin na parkovišti na náměstí v Jincích
• kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex,
kohoutci,
• kačeny pekingské, moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny),
• husy bílé, krůty (kanadské širokoprsé brojlerové),
• brojlerová kuřata, perličky.
Objednávky: Gallus Extra s. r .o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
www.prodej-drubeze.cz

65

66

obsah

únor 2019

Společenská kronika

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

strana

4

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

strana

6

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

strana

11

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

strana

12

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

strana

18

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

strana

20

strana

28

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

strana

29

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

strana

33

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

strana

37

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

strana

38

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

strana

39

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

strana

41

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

strana

43

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

strana

43

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

strana

44

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

strana

46

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

strana

48

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

strana

50

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

strana

54

Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

strana

56

Zprávy z Ohrazenice

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

strana

61

Kultura v Hořovicích

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

strana

62

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

strana

63

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

strana

64

Městys Jince

Služby městyse Jince
Informace z redakce

Společenské centrum Josefa Slavíka
Knihovna

Jinečáček z. s.

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

Pionýrská skupina Jince
Ze života školy

Jinecká pobočka ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
Kulturní komise

Sbor dobrovolných hasičů
Český rybářský svaz

Český zahrádkářský svaz
Český svaz chovatelů
Sport

Tělovýchovná jednota Jince
Tělocvičná jednota Sokol
13. dělostřelecký pluk
Policie informuje

Kultura v Příbrami
Inzerce
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