kalendář akcí

prosinec 2019

PROSINEC 2019

od - do hod.

více v rubr.

1. 12.

Ne Zahájení adventu v Jincích

14.00

Kult. komise

2. 12.

Po Prodej výrobků klientů Nalžovického zámku 9.00 - 17.00

Knihovna

3. 12.

Út Prodej výrobků klientů Nalžovického zámku 9.00 - 17.00
Senior klub
14.00 - 17.00
Mikulášský milionář
14.00
Minikurz Tribal fusion
17.30

Knihovna
SCJS
Knihovna
Cvičení s K.

4. 12.

St

Knihovna
Jinečáček
SCJS
Pionýr
Knihovna
Pionýr

5. 12.

Čt Herna v Jinečáčku
Schůzka klubu vojenských důchodců
Schůzka mladých rybářů (každý čtvrtek)
Mikuláš u kováře Pepy
Minikurz Plodná žena – plodný pár

9.00 - 17.30
15.30
16.15
16.00
17.30

Jinečáček
SCJS
SCJS
Kult. komise
Cvičení s K.

6. 12.

Pá Uzávěrka výtvarné soutěže
Focení aury (pátek – neděle)

individuálně

Knihovna
Cvičení s K.

Prodej výrobků klientů Nalžovického zámku 9.00 - 17.00
Herna v Jinečáčku
9.00 - 12.00
Schůzka klubu učitelů důchodců
14.00 - 17.00
Oddíl Trilobit
14.00 - 16.00
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45
Šachový kroužek
16.00

7. 12.

So Knihovna otevřena
Bábovkování
Mikuláš u kováře Pepy
Betlém ze sena v Čenkově (do 7. ledna)

9.00 - 12.00
10.00
16.00

Knihovna
Zahrádkáři
Kult. komise
Čenkov

8. 12.

Ne Výprava za brdským lesa pánem

13.00

Kult. komise

9. 12.

Po Vánoční jarmark ve škole

14.00 - 17.00 Škola

10. 12. Út Senior klub
1. koncert jinecké pobočky ZUŠ
Párové cvičení a relaxace

14.00 - 17.00 SCJS
17.00
ZUŠ JJR
18.00
Cvičení s K.

11. 12. St

9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
15.00 - 16.45
16.00
17.00
17.00

Jinečáček
Pionýr
Knihovna
Pionýr
ZUŠ JJR
Městys

12. 12. Čt Herna v Jinečáčku

9.30 - 17.30

Jinečáček

13. 12. Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže
Adventní koncert Domova Laguna Psáry
– změna!

15.00
16.30

Knihovna
SCJS

Herna v Jinečáčku
Oddíl Trilobit
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek
2. koncert jinecké pobočky ZUŠ
Veřejné zasedání zastupitelstva
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14. 12. So Beseda s floristkou v Ohrazenici
Posezení pro seniory v Ohrazenici
Adventní koledování v Čenkově

14.00
15.30
17.00

Ohrazenice
Ohrazenice
Čenkov

17.30

Škola

15. 12. Ne
16. 12. Po Vánoční koncert ve škole

17. 12. Út Senior klub
14.00 - 17.00 SCJS
Vánoční piškvorky
14.00 - 16.00 Knihovna
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na leden 2020
18. 12. St

Herna v Jinečáčku
Oddíl Trilobit
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek

19. 12. Čt Herna v Jinečáčku

9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
15.00 - 16.45
16.00

Jinečáček
Pionýr
Knihovna
Pionýr

9.30 - 17.30

Jinečáček

14.30

Hořovice

20. 12. Pá
21. 12. So
22. 12. Ne Vánoční koncert v Hořovicích – Cantate
23. 12. Po Začínají vánoční prázdniny
Dovolená v knihovně

Škola
Knihovna

24. 12. Út Vánoční zpívání u kapličky v Rejkovicích

20.30

Rejkovice

26. 12. Čt Vánoční turnaj ve florbale
Koncert chrámového sboru v kostele

9.00
15.00

Sport
Farnost

27. 12. Pá Dovolená v knihovně
Turnaj v kartách „Starosta“ v Čenkově
Vánoční miniturnaj v šachu

15.00
16.00

Knihovna
Čenkov
Pionýr

13.00

Hasiči

25. 12. St

28. 12. So
29. 12. Ne Turnaj v mariáši v Běštíně
30. 12. Po Dovolená v knihovně

Knihovna

31. 12. Út Dovolená v knihovně

Knihovna

LEDEN 2020 – více v příštím čísle
1. 1.

Novoroční miniturnaj v šachu

16.00

Pionýr

4. 1.

Knihovna otevřená
Tříkrálový průvod v Čenkově
Tříkrálový turnaj ve volejbale

9.00 - 12.00
od rána
8.40

Knihovna
Čenkov
TJ Sokol

8. 1.

Schůzka klubu učitelů důchodců

14.00

SCJS

9. 1.

Schůzka klubu vojenských důchodců

15.30

SCJS

11. 1.

Výstup na vrch Praha

8.50

TJ Sokol
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společenská kronika

prosinec 2019

Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
Vladislav Anděl
89 let
Růžena Kadeřábková 80 let
Anežka Valtová
75 let

Rozloučili jsme se
Plavec Josef
Beluško Ján

VZPOMÍNKY
Dne 15. prosince 2019 tomu bude 15 let,
co nás navždy opustil pan Jaroslav Vainer
z Jinec.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Marie,
děti s rodinami a sestra Jiřina s rodinou.
Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky v srdci zachovejte.

16. prosince 2019 tomu bude 9 let,
co nás navždy opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav Vinš z Jinec.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Iveta a synové
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Městys Jince

prosinec 2019

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Jince
se koná 11. prosince 2019 od 17 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Vážení spoluobčané,
začíná prosinec a blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to,
že za tři týdny opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu a celý
dům naplní vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči dětí, které budou s napětím očekávat
dárky od Ježíška.
Nastává čas bilancování a čas přemýšlení o budoucnosti. Právě končící rok znamenal pro mnohé hlubší zásah do peněženek a s tím souvisí
uvažování o finanční budoucnosti. Věřme, že rok 2020 bude v mnohém přelomový a změny se promítnou i do příštích let. Měli bychom
se do budoucna dívat s větším optimismem a doufat v lepší časy, že
následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými a v prostředí útulného domova, kde se cítíme bezpečně. Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámého. Nenechme se ani ovlivňovat
názory politických představitelů či médií. Využijme síly a hloubky vánoční doby k oživení našeho lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám sice tyto
vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu
k nim. Slibme si, že nadcházející dny se pokusíme omezit naše myšlenky na stres a práci a budeme více myslet na lidi kolem nás, a už
na ně máme jakýkoliv názor. A pokud si dáváme předsevzetí, měla
by obsahovat především úctu, velkou toleranci, pochopení názorů druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují
život. Věřím, že v příštím roce s plným nasazením, vervou a pevným
zdravím uskutečníme naše společné i osobní cíle.

Přeji vám všem krásný adventní čas, který si můžeme zpříjemnit
několika kulturními akcemi v Jincích a okolí. Určitě se na některé
z nich setkáme.
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Pro letošní rok se s vámi rozloučím básničkou, kterou nám poslal pan
Jiří Zenk z Kralovic, manžel paní Ludmily Zenkové, autorky knihy
o našem houslistovi Josefu Slavíkovi.

Zima o Vánocích v sněhovém kabátě chodí,
kam se hne, tam všude Mrazíka s sebou vodí,
sněhové vločky sype každým krokem,
Mrazík tvoří kouzelné krajky z oken,
každý doma u krbu okřeje,
když meluzína staví sněhové závěje,
v bělostný šat všechno vzato,
krása bílých Vánoc přesto stojí za to.
RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince

Krátce z obce

Projekt „Jince č. p. 165 snížení energetické
náročnosti budovy“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je
snížení energetické
náročnosti provozu
objektu bytového
domu v ulici Slavíkova 165, který je
ve vlastnictví městyse Jince. V bytovém
domě byla používa-
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ná velkoobjemová gravitační otopná soustava, která je nyní nahrazena
moderní nízkoteplotní otopnou soustavou s radiátory a novým zdrojem kondenzačním plynovým kotlem. Dále bylo realizováno zlepšení tepelnětechnických vlastností stavebních konstrukcí. Dalším cílem projektu
je též zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.
Postup výstavby na www.jince.cz v záložce Aktuální investiční akce.

Projekt „Obnova a oprava střech – hu Barbora Jince“
Rekonstrukce střechy na objektu huti
Barbora je u konce.
Dne 29. října 2019
bylo dílo předáno
městysi za přítomnosti Ing. Jána Vavreka, Ing. Miroslava Běhouna, Ing. Milady Brnušákové a
zástupců stavební firmy Teslice CZ a Městského úřadu Příbram
– odboru památkové
péče.
Postup rekonstrukce
na www.jince.cz
v záložce Aktuální
investiční akce.

Stručná prezentace o huti Barbora: http://www.jince.cz/mestys-jince/
hut-barbora-cj-aj/hut-barbora-prezentace-1104cs.html
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Projekt „Městys Jince – startovací byty (8BJ)“
Stavba druhého domu s osmi byty byla zahájena v červnu t. r. u zdravotního střediska. V současnosti se pracuje na vnitřním vybavení budovy
a terénních úpravách kolem objektu, zejména chodníků a parkoviště.

Postup výstavby na www.jince.cz v záložce Aktuální investiční akce.

Projekt „Městys Jince - vestavba odborných učeben“
V půdním prostoru základní školy Jince vznikají odborné učebny fyziky,
chemie, biologie a výpočetní techniky. Budují se i dva výtahy.

8

Postup výstavby na www.jince.cz v záložce Aktuální investiční akce.

Projekt „Oprava a modernizace stávajícího
sportovního areálu – Sokolská zahrada Jince“
První etapa rekonstrukce Sokolské
zahrady zahrnuje výstavbu hřiště na basket a tenis s umělým
osvětlením. V listopadu dostalo hřiště
nový povrch a byly
zahájeny práce při
stavbě sociálního zařízení.
Postup výstavby na www.jince.cz v záložce Aktuální investiční akce.
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Den válečných veteránů
V pondělí 11. listopadu se uskutečnila pietní vzpomínka za oběti obou světových válek a položení věnců k pomníku v parku na náměstí 1. máje
v Jincích - Den válečných veteránů.
Na pozvání velitele 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“ plk. Ing. Ivana
Mráze přišli uctít památku obětí ozbrojených konfliktů příslušníci jinecké
vojenské posádky, představitelé společenských a zájmových organizací,
žáci místní základní školy s ředitelem Petrem Brychtou, ředitel Hornického muzea Příbram, televize Fonka, pamětníci a občané.
Projevy o významu tohoto významného dne přednesl tiskový a informační
důstojník 13. dp Martin Sůva a místostarosta městyse Jince Ján Vavrek.
Na závěr pietního aktu zazněla česká hymna.
Fotoalbum:
https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Den_valecnych_veteranu_2019/

Vojenský klub Barborka
Po skončení pietního aktu byli přítomní pozváni
velitelem 13. dělostřeleckého pluku do Posádkového domu armády, nyní Vojenského klubu Barborka, který je pojmenován po patronce dělostřelců
sv. Barboře. Na setkání pan plk. Ivan Mráz pohovořil o změnách, kterými budova prošla, ocenil
součinnost s městysem Jince, nastínil další plány,
a jak pronesl, vítá i spolupráci s církví, konkrétně
jineckým farářem P. M. Walczakem, jenž byl též
přítomen.
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Změny v budově jsou vidět na první pohled. V kinosále klubu bylo upraveno zázemí pro účinkující, jeviště je pokryto novým kobercem, velmi útulným dojmem působí malá společenská místnost v 1. patře.
Po dlouhé době je znovu otevřena restaurace Barborka, kterou provozuje
firma Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o. Otevřeno je od pondělí
do pátku v době od 14.30 do 21.30 hodin. V nabídce je teplá i studená
kuchyně, nápoje alko i nealko, vše za velmi příznivé ceny.
Fotoalbum:
https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Otevreni_vojenskeho_klubu_Barborka/

Cyklista Nicolas Pietrula
nominován na
Cenu hejtmanky
Městys Jince nominoval cyklistu Nicolase
Pietrulu z Jinec na Cenu hejtmanky Středočeského kraje v kategorii SPORT.
Hodnotící komise, jejíž předsedkyní bude
hejtmanka STČ kraje, sestaví finální seznam
osobností, jimž bude cena předána 12. 12.
2019.
Ve ř e j n o s t m ů ž e N i c o l a s e p o d p o ř i t s v ý m h l a s o v á n í m n a
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/
cena-hejtmanky-hlasovani-cena-verejnosti

Městys Jince
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Služby městyse Jince
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ODEČTY VODOMĚRŮ
Od 14. 12. do 31. 12. 2019 budou probíhat ODEČTY VODOMĚRŮ
za 4. čtvrtletí roku 2019.
Pokud u vás odečet neprobíhá dálkovým přenosem dat a nebudete
v daném termínu přítomni, je potřeba si dobu odečtu domluvit na tel. čísle
773 830 706 nebo 777 189 967.

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.

OTEVÍRACÍ HODINY sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.

Z technických a organizačních důvodů lze v průběhu jednoho dne ve sběrném dvoře
umístit maximálně 350 kg objemného odpadu a maximálně 350 kg stavební suti
na jednu domácnost. V případě většího množství objemného odpadu
nebo stavební suti lze domluvit přistavení a vývoz kontejnerů za úplatu.
Objemný odpad (skříně, stoly, sedačky, postele atd.) bude ve sběrném dvoře uložen
pouze v rozloženém stavu, a to z důvodu úspory místa v kontejnerech.

O svátcích bude sběrný dvůr uzavřen.
Naposledy v tomto roce bude otevřeno v sobotu 21. prosince.
V novém roce zahájíme provoz v sobotu 4. ledna 2020.

Termíny svozů SKO v r. 2019 – svozový den ČTVRTEK
49.
50.
51.
52.

Prosinec

5.
12.
19.
26.

12.
12.
12.
12.

1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

1 x 14
1 x 14

KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI

1 x 30

VODNÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bc. Miroslava Tichá | tel. 773 830 705
TECHNICKÉ SLUŽBY A SBĚRNÝ DVŮR S KOMPOSTÁRNOU
Ing. Aleš Hlaváček | tel. 773 830 703

Služby městyse Jince a sběrný dvůr

13

Informace z redakce
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Čtenáři píší
Děkuji Úřadu městyse Jince za gratulaci a milou pozornost
k mým narozeninám. Velmi mne to potěšilo.
Dagmar Pitlová

Děkujeme touto cestou vedení a zaměstnancům technických
služeb SMJ za spolupráci při přípravě Posvícenského trhování
na náměstí v Jincích. Bez jejich pomoci bychom se neobešli a vážíme si toho, že nám městys vychází vstříc.
Iva Jelínková, předsedkyně ČZS

Poezie Vánoc zas se přibližuje,
za oknem lehce sníh si poletuje,
jehličí zavoní po svěžím lese,
radostná koleda krajem ozývá se.
Všem jineckým občanům
k blížícím se Vánocům
klid, pohodu a štěstí,
užijte i dětských radostí.
A taktéž do roku nového
stále zdraví přepevného.
A s láskou a pochopením – jak se často praví –
s těmi životní elán i úspěchy
se jistě dostaví.

Krásné Vánoce upřímně a ze srdce
přejí manželé Ludmila a Jiří Zenkovi z Kralovic
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JINECKÝ ZPRAVODAJ 2020
Informace pro předplatitele, kteří chtějí odebírat Jinecký
zpravodaj prostřednictvím České pošty: předplatné na r. 2020
činí 320 Kč (předplatné + poštovné). Úhradu provedete až na základě faktury, která vám bude doručena v únoru příštího roku.
Pokud nechcete JZ v příštím roce 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.
Rubriky:
Jubilanti, kteří v r. 2020 oslaví 70., 75., 80., 85. a další narozeniny,
budou požádáni o souhlas s uvedením jména a věku v Jineckém zpravodaji, jak nám to ukládá zákon na ochranu osobních údajů. Pokud
souhlas od jubilantů máme z předchozích let, nebudeme ho dále již
požadovat. 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.
K vítání občánků na Úřadu městyse Jince jsou dětičky s rodiči zvány
písemně, jako tomu bylo doposud.
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. Můžete též zaslat na ksjince@seznam.cz .
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 samostatně a dbejte na jejich kvalitu.
Děkujeme za spolupráci.
Ung.
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TIP NA
VÁNOČNÍ DÁREK
kniha

JINECKO
PRO
PAMĚTNÍKY
Obsáhlá
obrazová
publikace (523 stran)
o historii naší obce.
Prodej v Knihovně Jince,
cena 690 Kč.

Vážení spoluobčané,
jménem všech členek Českého svazu žen Jince vám přeji ty nejkrásnější vánoční svátky a do roku 2020 hlavně zdraví, štěstí, lásku a spokojenost v osobním i profesním životě.
Jsem ráda, že se na naše členky mohu vždy spolehnout. Společně se
nám letos podařilo uspořádat opět několik kulturních akcí, ze kterých
máme radost nejen my, ale hlavně ti, pro které je děláme – naše děti.
A tak se těšíme, že se v příštím roce bueme opět setkávat, třeba na
některém z oblíbených zájezdů.

Krásné Vánoce a šastný nový rok!
Marie Kratochvílová
předsedkyně ZO ČSŽ
Na facebooku
spravujeme tyto stránky:

Městys Jince
Jinecký zpravodaj
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Brdské lesy
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YouTube: Kultura Jince
(hu Barbora v Jincích, Proměny Jinec – I. a další)

Informace z regionu nabízejí čtenářům
Podbrdské noviny.

Bute „V OBRAZE“
http://www.jince.cz/mobilni-aplikace/

Redakce Jineckého zpravodaje
pøeje ètenáøùm pokojné Vánoce
a do nového roku 2020
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: Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
– Irena Ungrová, tel. 773 830 708 | e-mail: ksjince@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 17. prosince 2019
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Nahlédnutí do historie

Na náměstí v Jincích stávala Knížecí hospoda, kterou
její tehdejší nájemce Dominik Eška koupil roku 1894 od knížete Viléma
z Hanau a přestavěl ji na rozsáhlý hotel s restaurací, divadelním sálem
a několika spolkovými místnostmi. Dominik Eška (nar. 24. 8. 1847 v Mrtníku, zemřel 27. 7. 1929 v Jincích) se vyučil slévačem v Komárovských
železárnách a posléze se stal hostinským v Jincích. V letech 1893–1902
a 1906-1912 byl jineckým starostou.

V letech 1923–1925
byl starostou Jinec
kovář František
Rykl. Původní kovářství a podkovářství pana Rykla bývalo v č. p. 71. Místo něj byla postavena rodinná vila a nová kovárna pana Rykla vznikla roku 1932 v dolních
Jincích.
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Při příležitosti

ZAHÁJENÍ ADVENTU
1. 12. 2019
na náměstí v Jincích
připravuje spolek Jinečáček

od 14 hodin

BABY BISTRO
s tvořivou dílničkou,
motoricko-balančním koutkem
a domácími delikatesami
Přijte si užít kouzlo
Vánoc, vybrat dárky
a načerpat blahodárnou
atmosféru.
Všichni jste srdečně zváni.
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Společenské centrum Josefa Slavíka

prosinec 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 4. prosince 2019. Další schůzka se uskuteční
8. ledna 2020.
➢ 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 5. prosince
2019. Další schůzka se uskuteční 9. ledna 2020.
➢ Senior klub se schází každé úterý od 14 hodin ve Společen-

ském centru Josefa Slavíka.

Po z o r - z m ě n a t e r m í n u !

V pátek 13. prosince 2019 se bude konat tradiční

ADVENTNÍ KONCERT
v podání pěveckého kroužku Domova Laguna
pod vedením uč. Venduly Štanclové.

Psáry

Začátek je v 16.30 h v kostele sv. Mikuláše v Jincích.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vstupné dobrovolné nebo malý dáreček pro klienty.
www.lagunapsary.cz

Přátelé Společenského centra Josefa Slavíka,
senior klub, klub učitelů důchodců, klub vojenských důchodců,
šachový kroužek Pionýra, oddíl Trilobit a spolek Jinečáček
přejí všem krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí do nového roku.
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Knihovna Jince

prosinec 2019

Nezapomeňte, knihovna je v listopadu otevřena až 2. sobotu
v měsíci, tedy 7. prosince 2019 v době od 9 do 12 hodin.

Úprava provozní doby knihovny v měsíci prosinci:
OTEVŘENO do 20. 12. 2019 včetně.
Ve dnech 23., 27., 30., 31. 12. 2019 je knihovna z důvodu dovolené
UZAVŘENA.

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2019/20
SKIP ČR vyhlásil dvanáctý 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. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka,
původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně
tři roky koupit.
Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky Lenky
Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan
ze šuplíku.
I my se budeme snažit o zapojení 1. tříd základní školy Jince a prvňáčků
ZŠ Hluboš do tohoto projektu.

Soutěž v rámci projektu Kde končí svět 2019-2020
Opět se můžete zapojit do projektu Kde končí svět. Sledujte naše
webové stránky, kde naleznete podmínky k soutěži. Letošní téma zní Labyrint světa, Komenský a ráj knížek. Jelikož je toto téma moc široké, vybrali jsme následující heslo jak pro výtvarnou, tak i literární část, a to:
Můj nejlepší/nejhorší zážitek ze školy.
Uzávěrka k odevzdání literárních i výtvarných prací je 10. ledna 2020.
Pro letošní vítěze místních kol jsme naplánovali výlet do Techmania
Science Centera v Plzni v měsíci dubnu 2020. Možná si někteří z vás vzpomenou na velmi pěkný výlet oceněných dětí v předloňském roce, do Farmaparku Soběhrdy. Pro připomenutí jen pár fotografií: https://knihovnajince.rajce.idnes.cz/Farma_Park_Sobehrdy_19._4._2018/.
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Soutěž ke Dni dětské knihy 2019
Pravidla velké komiksové soutěže pro děti do 15 let:
1. Vytvoř si kostým, masku anebo make-up, který znázorňuje tvého oblíbeného, nebo dokonce tebou vymyšleného superhrdinu. Čím propracovanější návrh, tím větší šance na výhru.
2. Vyfo se ve svém převleku ve své knihovně.
3. Pošli fotku na e-mailovou adresu pexova@crew.cz společně s výběrem
dvou komiksů (seznam k dispozici v knihovně), které bys chtěl vyhrát,
svým jménem a adresou. Můžeš připojit popis svého kostýmu a superhrdinských schopností. Napiš nám také o tom, jak jsi celý kostým tvořil. Do předmětu e-mailu napiš „DDK2019“.
4. Fotku pošli nejpozději 15. 12. 2019 do 12.00 hodin.
5. Vyhlášení vítězů proběhne 20. 12. 2019. Vítěze vyhlásíme na
facebookových stránkách CREW KIDS a kontaktujeme je
e-mailem.

KNIŽNÍ NOVINKY
I v listopadu nám naši spoluobčané darovali knihy pro obohacení
našeho knižního fondu, některé jsme i nakoupili. Úplný seznam knih
naleznete na webových stránkách knihovny www.jince-knihovna.cz

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Výtvarná dílna
dne 6. 11. 2019 –
Lucernička
na Jinecká světýlka
Ozdobné lucerničky jsme již několikrát vyráběli, a už na Halloween nebo i lampiónový
průvod. Ty dnešní se nakonec
všechny změnily na roztomilé
králíčky.
Více foto: https://knihovnajince.rajce.idnes.cz/Lucernicka
_na_jinecka_svetylka_2019/
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Návštěva knihovny ZŠ Hluboš dne 7. 11. 2019
na téma Jak se vaří knížka a její další cesta ke čtenáři
Poslední setkání s hlubošskými školáky se uskutečnilo dne 24. 6. 2019. Zároveň jsme předali prvňáčkům zapojeným do projektu Knížka pro prvňáčka původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně
tři roky koupit. Taktéž letošní prvňáčky se budeme snažit přihlásit do
projektu a i pro ně je připravena jedinečná kniha, tentokrát spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan ze šuplíku.
Ale již k dnešní návštěvě.
Společně jsme si povídali,
jak kniha vzniká, kdo je
spisovatel, nakladatel,
redaktor, sazeč, tiskař,
korektor, knihkupec a co
se dále s knihami děje,
než se dostanou ke svému čtenáři. Práci s knížkou v knihovně jsme si
i prakticky ukázali.
Bohužel čas vyhrazený k návštěvě jinecké knihovny velice rychle uběhl
a zpáteční autobus byl pomalu, jak se říká „v zatáčce“. Příště bychom
si mohli popovídat o vzniku písma, co vše tomu předcházelo, k čemu všemu se písmo používalo, tajná písma, vynález knihtisku, kryptologie…
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Navsteva_ZS_Hlubos_dne_7._11._2019/

Výtvarná dílna dne 13. 11. 2019 – Lapač snů
Opět jsme si zopakovali výrobu lapačů snů.
Dle staré indiánské pověsti má lapač snů
schopnost třídit sny. Špatné uvíznou v síti
a zničí je denní světlo, dobré sklouznou po
pírku přímo do hlavy spícího. Tak snad je to
pravda a našim tvořílkům se budou zdát jen
samé krásné sny.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Lapac_snu_2019/
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Vyhodnocení 100. výtvarné a literární soutěže
na téma: PŘÍRODA OBLÉKLA PODZIMNÍ ŠAT
Celkem odevzdaných 34 výtvarných prací, z toho 6 prací kolektivních
ZŠ Hluboš
1. třída
Matyáš Janoušek
2. třída
Tereza Plecitá
3. třída
Jakub Neliba
4. třída
Áňa Mihálová
5. třída
Nicol Buchtelová
ZŠ Jince
1. třída
Veronika Mištová
2. třída
Jakub Vlach
Zvláštní cena
1. odd. ŠD
společná práce
1. třída
Lilly Forrová - ZŠ Jince
1. třída
Karolína Bartošová – ZŠ Hluboš
2. třída
Společná práce – Eliška Nohová
Jedna z vyhodnocených
a Anička Linhartová – ZŠ Jince
prací
3. třída
Maty Cintula – ZŠ Hluboš
Cena poroty
1. třída
společná práce – Anetka Chocholová a Mája Paterová
– ZŠ Jince
1. třída
společná práce – Eliška Jungrová, Izabelka Merhoutová,
Matyáš Pechlát
1. třída
Vaneska Tůmová – ZŠ Jince
1. třída
Jakub Malik – ZŠ Hluboš
1. třída
Jakub Horáček – ZŠ Hluboš
2. třída
Barborka Hipčová – ZŠ Jince
2. odd. ŠD
společná práce
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_vytvarne_souteze_knihovny_na_tema_Priroda_oblekla_podzimni_sat/

Předvánoční prodejní výstava
výrobků klientů Nalžovického zámku
se koná ve dnech 2. – 4. 12. 2019 v zasedací místnosti Společenského centra Josefa Slavíka.
Otevřeno: pondělí, úterý, středa 9.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod.
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Připomínáme
Mikulášský milionář pro nejmenší v knihovně
3. 12. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti SCJS
K pravidlům: • současně hrají všechny zúčastněné děti
• nemusíš umět psát ani číst
• hrajeme, dokud nás to bude bavit
Podrobné organizační pokyny na místě.

Vánoční piškvorky v knihovně
17. 12. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti SCJS
K pravidlům: • věkově neomezeno
• hraje každý s každým
Podrobné organizační pokyny na místě.

Soutěž pro děti na měsíc PROSINEC
Téma:
ADVENTNÍ VÝZDOBA
Odevzdání: do 6. prosince 2019
Vyhodnocení: 13. prosince 2019 od 15 hodin
v zasedací místnosti SCJS

Prosincové středeční výtvarné dílny od 15.00 do 16.45 hod.
4. 12. 2019
11. 12. 2019
18. 12. 2019

Něco pro Barborku
Andělíček
Zdobíme cukroví

Připravujeme
Soutěž pro děti na měsíc LEDEN
Téma:
SNĚHOVÁ VLOČKA
Odevzdání: do 10. ledna 2020
Vyhodnocení: 17. ledna 2020 od 15 h. v zasedací místnosti SCJS
Vánoce jsou nejkrásnější svátky, s nimiž se vydáte do pohádky.
Přeji vám, a jste v ní nejen te, ale už navždy a nikdy zpět!

Na br z k o u n á v š t ě v u n a š í k n i h o v n y s e t ě š í
Knihovna Jince

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

prosinec 2019

Správy z Jinečáčku
Rovnako ako každý rok, aj tento sme preverovali kvalitu vetra, jesennou drakiádou. A že sme to poňali poctivo, reflektovala poriadne hojná účas .
Na kopci Na Vyhlídce sa stretlo okolo 70 drakoletcov a žiaden z nich nezostal pri zemi. Obloha sa priam zaplnila huževatými drakmi. Na niektoré
bolo, pre ich výšku, až náročné dohliadnú .
Mädzi prvých šampiónov sa dostali: najvyššie lietajúci drak - Vojta Přibyl
- Alex a Jiřík Pillerovi. Najdlhšie lietajúci drak - Jakub Mašek, najväčší
drak - Elinka Neupauerová. A aj všetkým ostatným oceneným a zúčastneným gratulujeme a akujeme. Zároveň srdečné ocenenie patrí aj mamatímu za prípravu delikates a pomoc s celým priebehom. Ve ká v aka holky, s vami je to báječné!

O hojnom počte môžme hovori aj na valnej hromade, kde sme po akovali
maminke Marcelke Babčákovej za ukážkové a prínosné vedenie klubíku.
Marcelka sa ale nevzdia uje úplne. Stále je nám napomocná a aktívna ako
len môže. Zároveň bola zvolená nová miestopredsedkyňa Monika Hrňa
Virová.
Prebrali sme nové vízie, plány a návrhy pre budúci rok a doladili Martinské světýlka, ku ktorým zanedlho došlo.
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Pochod večernou ulicou bol
obohacujúci, priam oslňujúci. Hasiči a rodina Horkých dohliadali na bezpečný priebeh a v cieli nás
čakalo krásne zázemie s občerstvením, čerstvý bramborák potešil. A Svatomartinské víno hne ve la.
Nádhera. Všetko to zpríjemnilo ve ké očakávanie
príchodu sv. Martina. A aj
k tomu došlo. Zážitok bol
grandiózny a vzrušujúci,
podporený ešte aj ohňovou
show. Svätý Martin prišiel,
dokonca aj pohostil makovými rohlíčkami.
Ivanka, srdcia plesali! Rozchádzali sme sa s krásnymi
zážitkami a vyhliadkami
na december.

Čo nás čaká?
Pri príležitosti zahájenia adventu 1. 12. 2019 na náměstí 1. máje pripravujeme tvorivú dielničku pre výrobu vianočných dekoracií, pohybovú
aktivitu a delikatesy - zložením vhodné i pre najmenších. Tým vás všetkých pozývame započa vianočného ducha, ochutna dobroty a príjemne
strávi čas.
Pozvanie smerujeme aj do herničky.
Rozšírili sme otváraciu dobu:
streda 9.00 - 12.00, štvrtok 9.00 - 14.30 bábätká, 15.00 - 17.30
škôlkari.
Aktuálny program na konkrétny deň sledujte prosím na facebooku.
Aj tentokrát prispievame do celorepublikovej akcie “Krabice od bot“.
Zmyslom je zozbiera oblečenie, hračky, kozmetiku, pomôcky, zabali
do krabíc od bot, napísa vek a pohlavie, doručit a poteši . My pripavuje-
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me zhruba 50 krabíc a doručujeme na zberné miesto - MÚ Mníšek pod
Brdy, ktorý ich alej distribuje priamo de om do nemocníc, detských a azylových domovov.
V prípade záujmu, môžte ešte nosi darčeky v otvorených krabiciach či už
1. 12. na námestie, k nám do stánku, alebo 3. 12. do 12.00 do herničky
(Společenské centrum Josefa Slavíka).
Okrem prípravy balíčkov je hernička širokozáberovo pôsobiaca. Deti pripravujú mrkvovo-špaldové krekry. Vyrábajú papierové zvieracie dekorácie.
A taktiež spievajú, tancujú za doprovodu maminky Lucky s gitarou. A to
zbožňujeme.

Prajeme všetkým čitatelom krásne prežitie
vianočných sviatkov, pohodu a rados v srdci.
Monika Hrňa Virová
foto archiv Jinečáčku a M. Maršálek
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Z_drakiady_spolku_Jinecacek_2019/
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Martinska_svetylka_2019/
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Pionýrská skupina Jince

prosinec 2019

Pionýrský oddíl Trilobit
Listopad byl ve znamení sychravých dní a přicházejícího adventu. Proto
i u nás se tvořilo. V rámci oddílových schůzek si děti vyrobily krabičku na
svoje oddílové poklady a s blížícím se adventem vyráběly adventní kalendáře pro své nejbližší.
Nechyběly již tradiční oddílové schůzky v tělocvičně a staré i nové pohybové hry.

V rámci celoroční hry Putování se psem a jeho kamarády si děti vybavily
svoji první KPZ – krabičku poslední záchrany a dozvěděly se, k čemu taková krabička slouží.
Poslední sobotu v listopadu jsme pak vyrazili do Berouna na oblastní kolo
Pionýrského Sedmikvítku, kde nás čekal den plný tvoření a zábavy.
V listopadu proběhly další z řady tvořivých dílniček. Malí tvořílci vyráběli
adventní kalendáře z papíru či juty. Malí kutilové pak krásné adventní
věnce na dřevě. Za materiál děkujeme panu Turkovi.
Prosincové dílničky budou spojeny v jedno velké společné vánoční tvoření,
jehož termín bude upřesněn.
Protože o dílničky je čím dál větší zájem, hledáme nebytové prostory
k nekomerčnímu využití za rozumné peníze, kde bychom mohli mít stálé
zázemí pro naše tvoření.
Markéta Fraitová
vedoucí oddílu Trilobit
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Šachový kroužek PS Jince
Turnaj nadějí a přebor ZŠ
Jinečtí zahájili velmi dobře
Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince (Pionýr) uspořádal ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Jince 27. ročník Turnaje jineckých nadějí, který byl zároveň Otevřeným přeborem ZŠ Jince 2019.
Kromě pohárů, hodnotných věcných cen, diplomů a medailí se bojovalo
o putovní pohár Středočeské krajské rady Klubu českého pohraničí (KČP).
Je zbrusu nový, protože ten původní získal vloni třetím vítězstvím po sobě
Vojtěch Kovářík ze ŠK Příbram-Baník (Baník).
Absolutním vítězem letošního Turnaje nadějí se stal ziskem 6,5 bodu reprezentant oddílu Unichess Praha Jakub Ocelák. Udělal tím velkou radost
i mamince a babičce, mimo jiné také proto, že obě prožily v Jincích kus
života. Kuba převzal putovní cenu z rukou předsedy Krajské rady KČP
Jiřího pokorného a člena okresní rady KČP Jiřího Fungáče. Stříbrnou
medaili si odnesla Eliška Kováříková (Baník) a bronzovou Jan Fatka
z Hostomic.
V turnaji nadějí pro hráče do
10 let bez výkonnostní třídy
zvítězil ruský hráč Andrey
Kravchenko, před Jindřichem
Hackerem ze Šachového klubu
Zdice a Lvem Nykonyukem,
který reprezentoval Pionýr
a Šachový oddíl TJ Jince (TJ).
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Nejlepšími hráči
pořádající organizace se velmi dobrým výkonem stal
5. Kryštof Kaucký
z Komárova, člen
Pionýra a TJ. Nejlepším hráčem,
který byl v Jincích, byl tentokrát
8. Jakub Šafarčík
(oba 5 bodů !!!).
Z dalších našich si
Skupinovou fotku pořídila Marie Maršálková.
velmi dobře vedli
13. Tomáš Brotánek rovněž z Komárova a již zmíněný 19. Lev, oba se
4 body.
Spokojeni můžeme být i s výkony 22. Aničky Šimpachové a 23. Vojtěcha
Přibyla (oba 3 body). Velmi příjemně překvapil náš nejmladší reprezentant
a žák mateřské školy Jince Vojtěch Došek z Běštína, který získal 2,5 bodu.
I další trojice našich na 34. – 36. místě svými dvěma body dokázala, že
s nimi musíme v budoucnu počítat. Byli to Adam Hečl z Komárova, poprvé
reprezentující Jince, Daniel Maršálek z Felbabky, který se nám po delší
pauze vrátil a nováček Jan Mauric navštěvující 1. třídu v Příbrami.
Nedařilo se Kájovi Šimpachovi.
Příznivci mladých jineckých
šachistů se mohou těšit
z množství bodů, které naši
nasbírali do nového krajského přeboru žáků. Uvidíme,
jak se jim bude dařit v následujících pěti turnajích.
Velké poděkování náleží
všem, kteří pomohli při náročné přípravě a hladké organizaci soutěže.
Fotoalbum:
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Z_turnaje_jineckych_nadeji_2019/
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Jince se vracejí na špici regionu
V posledních letech se nám v soutěžích školních týmů příliš nedařilo.
Za velký úspěch jsme považovali druhé místo odcházejícího týmu starších
žáků v regionálním přeboru škol.
Do této soutěže letos 15. listopadu nastoupilo v Domě dětí a mládeže Příbram omlazené družstvo starších žáků (II. kategorie) a obsadilo 4. místo.
Zatímco vítězné GOA Sedlčany získali 15,5 bodu, naši vybojovali 10,5.
Na přední šachovnice jsme nasadili dva současné hráče Jakuba Šafarčíka
a Annu Šimpachovou, které jsme jen pro tuto soutěž posílili o Nicol Šmejkalovou a Františka Vejra. Nejsilnější soupeře měl Kuba, nejvíc bodů získala Nicol.
Velkým milým překvapením se stal tým mladších. Doufali jsme, že by
se mohl oproti loňsku zlepšit, ale že se stane s náskokem celých tří bodů
přeborníkem pro region Prahazápad, Beroun a Příbram čekal
asi málokdo. Na 1. šachovnici
si vedl suverénně Antonín Mezera. Získal 6 bodů ze 6 možných. Na 2. šachovnici jen jedinkrát zaváhal Lev Nykonyuk (5 ze 6), na 3. šachovnici
hrál s plným počtem Vojtěch
Přibyl (6 ze 6) a na poslední se
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střídali Vojtěch Hošek a Daniel Maršálek. Vojta vybojoval 1 bod a Dan 2,5.
Hráči jineckého šachového kroužku tvořili také tým ZŠ TGM Komárov.
Po dlouhé době budeme mít tedy v krajském přeboru v I. kategorii pro
1. – 5. třídu ZŠ zastoupení. Bude hodně záležet na velmi důkladné přípravě každého hráče, protože úroveň hry v Neratovicích bude mnohem vyšší
než v Příbrami.

Další připravované akce i pro děti a mládež
1. prosince: Regionální soutěž družstev, jen pro registrované v ŠS
7. prosince, Milín, Milínská věž; turnaj ZK KP, doporučujeme všem žákům
a dorostencům
7. prosince, Praha: PORG open pro děti a mládež, 2 turnaje pro registrované a neregistrované; viz propozice
15. prosince: Regionální soutěž družstev, jen pro registrované
17. prosince: Krajské kolo přeboru škol, Neratovice, jede družstvo mladších žáků ZŠ a MŠ Jince
21. prosince: O Vánočního kapra Smíchov, pro hráče *2003 a mladší; viz
propozice
27. prosince od 16.00 v klubovně: Vánoční miniturnaj Jince, pro všechny
zájemce
31. prosince: Sedmikvítek, LITERÁRNÍ část, uzávěrka oblastního kola;
máme propozice
1. ledna od 16.00: Novoroční miniturnaj Jince
11. ledna: KP družstev mládeže – skupiny základního kola, viz propozice.
Sledujte aktuality na webu Pionýrské skupiny Jince.

Pionýrská skupina Jince děkuje svým členům,
rodičům a příznivcům za podporu v r. 2019
a těší se na další spolupráci v následujícím období.
Do nového roku přejeme všem čtenářům
Jineckého zpravodaje co nejvíc štěstí
a spokojenosti.
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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ze života školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
Na přelomu října a listopadu se celá školka vydala na podzimní výstavu do základní školy, kde jsme si prohlédli výtvarné obrázky a díla žáků. Výstava se nám moc líbila.
A protože nám pan Podzim nabarvil přírodu všemi barvami, tak jsme se
velmi často vydávali prohlížet si tuhle krásu zblízka. Sbírali jsme listy,
hráli si s nimi, nosili si je do školky bu na výzdobu, nebo tvoření, a také
jsme si všichni zpívali písničku:
„Listopad, listopad, lísteček mi
na dlaň spad.
Zlatý lístek z javora, zima už jde
do dvora.“
Berušky si na podzim užívaly spadaného listí a kdykoliv to šlo, hned
ho sbíraly, prohlížely si ho a radostně vyhazovaly do vzduchu. Pár lístků si také děti odnesly do školky,
kde si z nich vyrobily skřítky Podzimníčky a dráčky, o kterém se také
naučily písničku „Není drak jako
drak“. Velice se jim líbila pohádka
„O Koblížkovi“, kterou si nejen vyprávěly, ale i hrály jako divadlo.
Svatého Martina přivítaly Berušky
vyprávěním, obrázky, písničkou
„Martin jede na koni“ a hrou na
koníčky. A jelikož už se ve školce
rozkoukaly, začaly trénovat čištění
zoubků po svačině.
Broučci pilně nacvičovali písničku „Listopad, listopad“. A hodně si
povídali o podzimu. Učili se určovat
počasí, jestli máme venku slunečno
nebo polojasno, zataženo či větrno
nebo deštivo. A když už to uměli
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dobře rozeznat, tak si každý takové „polojasno“ vytvořil z papíru a zároveň si tím procvičil stříhání a lepení. Jedenáctého listopadu Broučci přivítali sv. Martina a něco zajímavého si o něm řekli.
Motýlci si povídali o zvířátkách,
jak se připravují na zimu, učili se
určovat a vyjmenovat čtyři roční období. Vydali se dokonce na delší vycházku přes les do Čenkova, podél
řeky Litavky zpět do školky a cestou
pozorovali, jak se mění příroda na
podzim. Říkali si, že rok má dvanáct
měsíců a naučili se o tom písničku.
Seznámili se s novou pohádkou
„O Dvanácti měsíčkách“, kterou si
i zahráli jako divadlo.
Včeličky procvičovaly svoje prstíky a hodně vyráběly z papíru. Tvořily
mozaiky a polepovaly tak draky, trhaly papíry a nalepovaly je na přilbu
sv. Martina, a tím ho přivítaly mezi námi. Také si vyrobily lampiónky
na průvod Martinských světýlek. A protože jsou to šikovné, velké děti,
učily se předpony „před“ a „za“. Na vycházce Včeličky si zase ukazovaly
rozdíl mezi smrkem a jedličkou.
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Žabičky na procházkách sbíraly podzimní plody, například šípky, ze kterých si ve třídě připravily šípkový čaj a s nadšením ho ochutnávaly.
Poznávaly rozdíly ročních období, učily se poznat jedlé, nejedlé a jedovaté
houby. A když se Žabičky vydaly ven do lesa, tak stavěly pro lesní skřítky
domečky z klacíků, mechů, šišek a z dalších přírodních materiálů.

Když jsme zrovna neběhali někde venku v lese nebo nepozorovali měnící
se přírodu, zhlédli jsme divadelní představení O Hloupém Honzovi, které
si pro nás připravilo Divadlo Kolem.
A to je pro letošní rok všechno. Te už se těšíme na Mikuláše a Vánoce
a pilně se na ně připravujeme – učíme se nové básničky a písničky, vyrábíme vánoční dekorace a výzdobu. Ale o tom až příště.

Pøejeme všem obèanùm,
aby nejkrásnìjší svátky v roce
strávili se svými blízkými
a do nového roku hlavnì zdraví
a spokojenost.
za kolektiv MŠ Sluníčko Jince
Veronika Steinová a Lubomíra Endrštová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince

www.zsjince.cz

Hmyzí domečky
Nejenže nadělají parády,
ale ještě jsou velkými pomocníky. Řeč je o hmyzích domečcích. Hmyzu
v přírodě ubývá, a tak instalace hmyzích domečků
je jednou z možností, jak
vrátit hmyz, který se stará o opylování a bojuje se
škůdci, zpět na naše zahrady a louky. V domečku
může hmyz zazimovat,
naklást vajíčka a mohou
se v něm i vyvíjet larvy.
Hmyzí domečky vyvěšujeme na jižní strany tak,
aby byly chráněny proti
dešti, větru a případným
predátorům.
Kluci a holky z druhého
stupně základní školy se
během pracovních činností s vervou pustili do výroby umělých skrýší nejen pro včely samotářky,
ale i škvory, motýly, pestřenky či slunéčka sedmitečná. A jak se jim to povedlo? Posu te sami. Některé už zdobí soukromé zahrady, některé jsou
umístěné na volných prostranstvích. Uvidíme, jak dlouho. V loňském roce
jsme takto v rámci enviromentální výchovy rozvěsili krmítka. Ne všechna
krmítka však přežila ataky místních vandalů. Tak ještě přiložím vzkaz:
„Hmyzí příbytky jsou opravdu povedené, žáci na nich s pečlivostí pracovali několik hodin … proto, važme si jejich práce.“
Ivana Chocholová
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Do školy zavítalo The Bear Educational Theatre
V pondělí 18. 11. 2019 proběhla ve školní tělocvičně dvě představení The
Bear Educational Theatre. Jedná se o divadlo, kde herci, většinou rodilí
mluvčí, hrají divadelní představení v angličtině. Vždy je zaměřeno na nějaký jazykový jev. Děti nejsou jen pasivními diváky - jsou vtaženy do představení. Herci si s nimi povídají, děti jim odpovídají anglicky. Pro malé
žáky se jednalo o hru „Jackie and the Gigant“, kdy se interakce mezi dětmi a herci povedla výborně, děti reagovaly opravdu bezprostředně.
Pro druhý stupeň byla připravena hra s názvem „A Show Full of Lies“,
která byla zaměřena nejen na praktické využití pokročilejší gramatiky, ale
žáci byli vedeni k tomu, aby se zamysleli nad lhaním, manipulací a jak se
k těmto jevům postavit. Toto představení bylo tedy pro žáky náročnější,
protože museli nejen dobře rozumět, ale i řešit poměrně složité morální
problémy, nad kterými bylo třeba se zamyslet.
Mgr. M. Obluková
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Podzimní výstava v družině
Koncem října připravila vedoucí školní družiny
p. Alena Dujčáková s dětmi krásnou podzimní
výstavu výtvarných prací. Přišli se na ni podívat
žáci ZŠ i jejich rodiče, ale i předškoláci. Dvacátého čtvrtého října se do jinecké školy vydaly děti
z mateřské školy v Čenkově se svými učitelkami
Danou Chvojkovou a Jitkou Píchalovou. A bylo
se na co koukat. Více se o výstavě dočtete v příštím zpravodaji.
Foto Ung.

Fotoalbum:
https://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Podzimni_vystava_v_druzine_2019/

Základní škola v Jincích zve rodiče
a přátele školy na tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK ,
který se koná v pondělí 9. prosince
od 14 do 17 hodin v jídelně a jednotlivých třídách školy.
Ochutnáte vánoční dobroty, posedíte v kavárnách, zaposloucháte se
do vánočních písní a koled a uděláte si radost zakoupením
vánočního zboží, které vyrobily šikovné ruce žáků ZŠ.
Přijte do školy nasát vánoční atmosféru.

40

XXVI. VÁNOČNÍ KONCERT
pěveckého sboru ZŠ Jince
se uskuteční 16. prosince v 17.30 hodin
v budově základní školy.
Srdečně zveme.

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
jménem všech učitelů a zaměstnanců
mateřské a základní školy vám přeji
příjemné prožití vánočních svátků
a šastný nový rok 2020.
Mgr. Petr Brychta, Ph.D.
ředitel školy

Vánoční prázdniny trvají od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020.
Vyučování začíná v pondělí 6. ledna.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny jsou na Příbramsku od 3. do 7. února 2020.
Zdroj: www.msmt.cz

Připravujeme

Poznávací zájezd do Londýna
V termínu 25. 5. – 29. 5. 2020 se koná zájezd žáků naší školy
do Londýna. Jedná se o oblíbený program „Londýn - královské město na Temži“.
Děti budou ubytovány v rodinách, budou tedy mít možnost procvičit si
angličtinu s rodilými mluvčími. Prohlédneme si nejznámější místa a památky Londýna, podíváme se na místa, která žáci znají jen z obrázků.
Budou moci získat nové cenné zkušenosti a doufáme, že i větší motivaci
pro učení se cizích jazyků.
Mgr. M. Obluková
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
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Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
nový web pobočky:

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

Učitelé hudebního oboru
Pavel Hrubý:
zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh
Mgr. Alena Packová:
přípravná hudební výchova (PHV), hudební
teorie a hudební nauka, zpěv, housle, klavír
Karel Ambruš, dipl. um.:
zobcová flétna, klarinet, saxofon
Bc. David Štěch, DiS.:
zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor
Jana Kosharisová:
akustická kytara
MgA. Anna Olejníková:
příčná flétna, klavír
Věra Obdržalová, dipl. um.: akordeon, klavír
Učitel literárně-dramatického oboru / divadlo
MgA. et Mgr. Josef Pekárek

Pavel Hrubý, vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/

ZUŠ J. J. Ryby
v Rožmitále p. Tř.
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Sbor dobrovolných hasičů Jince

prosinec 2019

Malí jinečtí hasiči ovládli
Ohrazenického pstruha
SDH Ohrazenice pořádal 19. října další kolo netradiční
soutěže malých a velkých hasičů „Ohrazenický pstruh“.
Soutěžní družstvo se skládalo ze tří malých a dvou velkých hasičů.
Na trati se soutěžilo v motání hadic, lovení pstruha, kterého museli soutěžící nosit stále s sebou v kbelíku s vodou, jízdu na kole, běh přes překážky
a sestřelení terčů proudem vody z ruční stříkačky. A pak fofrem zpátky
a vypustit pstruha opět do vody.
Jinečtí borci se vytáhli, v konkurenci 11 družstev obsadili
první, druhé a deváté místo.
Zvláštní cenu získalo družstvo
předškolní přípravky z Křešína.
A protože začíná zima, přesunují se malí hasiči na učebnu
louskat teorii. Jejich „nadšení“
je vidět zvláště, když všichni
obdrží „Hasičskou žákajdu“.

43

Trocha teorie nezabije (možná)
Aby se malí hasiči jen neráchali ve
vodě a podobných letních radovánkách, začalo „nů o“ na učebně.
Listopadová schůzka byla věnována zdravovědě, a pochopitelně písemce.
Paní učitelka češtiny by asi měla
infarkt ☺ .

Hasičský mariáš
V sobotu 9. listopadu pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Jince již 37.
kolo hasičského mariáše v restauraci U Pstruha v Ohrazenici. Před
zahájením hry věnovali účastníci
vzpomínku Pepovi Zárybnickému,
jednomu ze zakladatelů turnaje,
který před 15 lety odešel do mariášnického nebe.
Turnaj se nesl v duchu mnohdy nervy drásajícího zápolení, byl prošpikován neurážejícím mariášnickým humorem a zkoušením různých fint k získání „pořádného listu“.
Vítězství se nakonec stěhovalo za kopec.
První místo obsadil Olda Anděl z Běštína,
druhé místo vybojoval Michal Čermák rovněž z Běštína,
třetí místo zachraňoval Jan Haken z Jinec
a bramborovou medaili získal David Zárybnický z Ohrazenice.
Další kolo se uskuteční v neděli 29. prosince od 13 hodin v Běštíně.
7. okrsek SDH p o ř á d á

38. kolo Memoriálu Josefa Zárybnického
ve voleném mariáši.
Turnaj se koná v neděli 29. 12. 2019, tentokrát je pořadatelem
SDH Běštín, hraje se v restauraci v Tequila baru v Běštíně.
Prezence od 13, zahájení ve 14 hod. Čtyři kola, startovné 50 Kč.

Krásné Vánoce a šastný nový rok
přejí JINEČTÍ HASIČI
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Kulturní komise

prosinec 2019

9. Hubertský den
V sobotu 19. října uspořádal Městys Jince ve spolupráci s kulturní komisí
Rady městyse Jince již 9. Hubertský den.
Před polednem se rodinné hlídky vypravily na Hubertskou stezku okolím Litavky, kde na jednotlivých stanovištích plnili jejich členové různé
úkoly - kupříkladu si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky a kuše, svoji dovednost v zatloukání hřebíků či znalosti o životě v přírodě. Každý po zdolání vycházky obdržel speciálně připravenou Hubertskou medaili a pamětní list. Hlavní program odstartoval ve 14 hodin. Moderování se opět ujal
Václav Zeisek. Po loňském úspěchu se konaly oblíbené soutěže – např.
Hubertský čtyřboj se sbíráním jineckých Brdíků,
za které si účastníci závodu mohli nakupovat různé
odměny, lov klobás z netradičního dopravního
prostředku a novou disciplínou byla chůze na chůdách pro všechny věkové
kategorie včetně „dospělců“. Rodinná družstva se
vydala na lov, kde se mimo
jiné střílelo z luku, házelo
oštěpem, tahala se kláda
atd. Pro první tři družstva organizátoři připravili hubertské plaketky.
Soutěžící i zájemci z řad
přihlížejících si mohli vyzkoušet střelbu z kuše pod
odborným dohledem pana
Vladimíra Havlice, který je mistr svého oboru a
výrobou kuší se dlouhá
léta zabývá. Na čerstvém
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vzduchu rychle tráví, takže
občerstvení včetně teplých
nápojů nemohlo chybět.
V tomto roce bylo v režii
paní Maierové-Slaboňové, za což jí patří
velký dík.
Stan zdobily výtvarné
práce dětí na téma
„Podzimní příroda“.
Členové kulturní komise
touto cestou děkují dobrovolníkům, kteří jim pomohli s organizací této náročné akce.
Více foto z akce:
https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/9._hubertsky_den_19._10._2019/

Zuzana Belanská

Václav Zeisek zve na

setkání Mikuláše a čertů
u kováře Pepy
čtvrtek 5. 12. a sobota 7. 12.
v kovárně proti poště v Jincích
začátek vždy v 16 hod., skupinky budou chodit po 30 minutách

přihlášky a informace na tel. 721 803 648

Městys Jince a kulturní komise Rady městyse Jince p o ř á d a j í

8. prosince 2019

VÝPRAVA ZA BRDSKÝM LESA PÁNEM
(Vystrkov, Ohrazenice, Velcí)
Sraz účastníků ve 13.00 hodin u Společenského centra
Josefa Slavíka.
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Kam o jarních prázdninách?

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019
V termínu jarních prázdnin (3. – 7. února 2019)
nabízíme dětem ve věku od 5 do 15 let, které se nechtějí
doma celý týden nudit, příměstský tábor v Jincích.
Celý týden bude pro ně připraven pestrý program.
Stravování 3x denně zajištěno.
Přihlášky budou k vyzvednutí od poloviny ledna 2020 v knihovně
Jince. Kapacita tábora je omezená, takže neváhejte, kdo dřív
přijde… Nejpozdější termín jejich odevzdání je 31. ledna 2020.
Bližší informace u Václava Zeiska, předsedy kulturní komise
– tel. 721 205 351.
Tábor se uskuteční pouze v případě, přihlásí-li se minimálně
10 dětí.
Další informace v lednovém Jineckém zpravodaji.

Jeden den příměstského tábora je věnován poznávání lesa. Loni se děti
dozvěděly od lesní pedagožky spoustu zajímavostí.
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Český rybářský svaz, MO Jince

prosinec 2019

Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1) Schůze výboru se koná dne 3. 12. 2019 od 17.00 hod
na domečku ČOV.
2) Do „Fondu pro nákup ryb“, který je veden na běžném účtu číslo
520383359/0800, mohou finančně přispívat členové, tak i nečlenové organizace. Do sdělení pro příjemce uvádějte údaj „Fond pro nákup ryb“ a případně „jméno dárce“. Ušetřené finanční prostředky za nákup ryb chceme
investovat do výstavby sádky a „zázemí“ u domečku ČOV. Ke dni 16. 11.
2019 bylo na Fondu 28.700,00 Kč. Stav financí na Fondu budeme jednou
za půl roku zveřejňovat ve zkrácené formě v Jineckém zpravodaji a v rozšířené formě na webových stránkách včetně jeho čerpání.
Děkujeme tímto všem dárcům za zaslané finanční příspěvky do Fondu nákupu ryb.
3) Zahájení rybářského kroužku dětí.
4) Nákup ryb z Fondu pro nákup ryb.
5) Informace o fungování Svazu.
6) Dne 22. 2. 2020 od 14.00 hod. proběhne členská schůze ČRS., z.s.,
MO Jince v hospodě „Za Vodou“ v Čenkově. Všichni zúčastnění obdrží
jeden odznak se znakem naší organizace a po skončení schůze bude zúčastněným podáno občerstvení (guláš).
7) STATUT „Rozvojový fond na nákup vodních ploch“.
8) Statut společného rybolovu a hospodaření na sdružených vodách.
Fotografie a články k bodu 3, 4, 5, 7 a 8 jsou umístěny na www.jince.cz,
Organizace, Společenské zájmové a sportovní organizace, Český rybářský
svaz, MO Jince.

Zahájení rybářského kroužku mládeže v roce 2019
v Jincích
Dne 10. října 2019 byla zahájena činnost rybářského kroužku mládeže
ve školním roce 2019/2020. Tento rok je zájem o kroužek vyšší než v posledních letech, a tak se naše řady rozrostly o čtyři nové zájemce.
Do kroužku je momentálně zapojeno 14 dětí. Schůzky se konají každý čtvrtek ve Společenském centru Josefa Slavíka.
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Děti se budou učit rybářský řád, poznávat
jednotlivé druhy ryb,
seznámí se s anatomií
rybího těla, s rybářskou výbavou a jednotlivými způsoby lovu.
Naučí se správně sestavit a používat udici.
Výuka bude probíhat
i zábavnou formou, například hraní pexesa
s rybářskou tematikou.
V průběhu kroužku budou pořádány krátké soutěže. Ti nejlepší budou
odměněni drobnostmi z rybářské výbavy. V případě zájmu dětí a souhlasu
rodičů se mohou členové kroužku zúčastnit některého z plánovaných výlovů.
Výbor ČRS, z.s., MO Jince projednal a schválil, že praktický výcvik v chytání ryb bude probíhat pod dozorem vedoucího mládeže celoročně na chovném rybníku Kopáčov.
Noví zájemci se ještě mohou do konce roku 2019 přihlásit do kroužku
prostřednictvím mailu na vedoucího kroužku: tomveling@seznam.cz nebo
přijít osobně kterýkoliv čtvrtek v 16.15 do Společenského centra Josefa
Slavíka v Jincích. Přihlášení a informace lze řešit i telefonicky na tel.
č. 606 684 170.
Ing. Pavel Toman
vedoucí mládeže

Nákup ryb z Fondu pro nákup ryb
Dne 5. 11. 2019 byl proveden nákup, doprava a vysazení ryb ze sádek Soběkury.
Nakoupilo se 300 ks lína obecného o velikosti od 10 do 13 cm. Nákup byl hrazen
v hotovosti z Fondu pro nákup ryb ve výši
1 800,00 Kč při odběru ryb. Celou akci zabezpečoval p. Tibor Bartoš a p. Jaroslav
Matys. Pro rok 2019 je nákup ryb z Fondu
uzavřený.
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Výbor ČRS, z. s., MO Jince

Český zahrádkářský svaz, ZO Jince

prosinec 2019

7. prosince 2019

BÁBOVKOVÁNÍ
O nejchutnější bábovce sladké
či slané rozhodne porota.

Bábovkování se koná v hotelu Kratochvíl v Jincích
od 10.00 do 10.45 hodin příjem vzorků
(polovina bábovky)
od 12.00 (po soutěži) bude k dobré náladě vyhrávat
CIRKUS HULATA
Hospodyňky, ale i muži, kteří rádi kuchtí, zapojte se do soutěže. Receptů
na bábovku je nepřeberně. Třeba zrovna ta vaše, upečená dle rodinného
receptu, a sladká či slaná, zaujme porotu úplně nejvíc.
Těšíme se na vás.

Hvězda září na obloze
a vypráví o velké touze.
Vrame se zas do mladosti,
do dětství a do radosti,
plamínek naděje a září v nás,
pak budou Vánoce krásou všech krás.

Děkuji členům a členkám Českého zahrádkářského svazu
Jince a našim podporovatelům za úžasnou spolupráci
v roce 2020.

Do nového roku přeji všem dobrým lidem v Jincích
a okolí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Iva Jelínková, předsedkyně ZO ČZS
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Římsko katolická farnost

prosinec 2019

Koncert smíšeného chrámového sboru
v kostele sv. Mikuláše v Jincích
svátek sv. Štěpána, 26. prosince 2019 v 15.00 hodin
Program
Franz Xaver Gruber: Tichá noc
Jakub Jan Ryba: Hej, mistře!
Části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei, Závěr
Narodil se Kristus Pán
Účinkuje smíšený chrámový sbor pod vedením sbormistra
a varhaníka pana Antonína Kandlera a sbor:
soprán - Marcela Běhounová, Jana Tyllová, Daniela Janoušková
alt - Miluška Vychodilová, Marie Hrkalová, Helena Vejrová
tenor - Martin Vejr
bas - Jan Černohorský, František Janoušek

Vánoční bohoslužby
ve farním kostele sv. Mikuláše
v Jincích
24. 12.

Štědrý den

17.00

25. 12.

Slavnost Narození Páně

8.00

26. 12.

Svátek sv. Štěpána

8.00 - smíšený chrámový sbor
15.00 - koncert, J. J. Ryba,
Česká mše vánoční,
po koncertu možnost prohlídky
kostela

27. 12.
29. 12.

18.00 - žehnání vína
Svátek Sv. rodiny

8.00
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31. 12.

17.00 - děkovná pobožnost,
smíšený chrámový sbor

1. 1. 2020

15.00 - smíšený chrámový sbor

3. 1.

18.00

5. 1.

8.00

6. 1.

Tři Králové

18.00 - žehnání vody, kadidla,
křídy

Poděkování
Ráda bych touto cestou
poděkovala obecnímu
úřadu v Jincích za ochotu, s jakou vyšel vstříc
novému administrátorovi naší farnosti P. Mgr.
Mariuszovi Stanislawu
Walczakovi.
Na žádost P. Mariusze,
a po vzájemné dohodě
s úřadem, se chlapci
z místních technických služeb pod vedením vedoucího Ing. Aleše Hlaváčka
pustili do práce na farské zahradě (kácení či prořezávka suchých, přestárlých stromů a keřů).
Zahrada, která byla v mém dětství jako z růže květ, stejně jako samotná
budova místní fary, za uplynulá desetiletí obrovsky zpustla a stala se
neutěšeným koutem naší obce. Díky velkému úsilí P. Walczaka, a s pomocí
několika místních farníků, se stav celého objektu hodně změnil. Jak doufáme, bude se i nadále postupně zlepšovat.
Poděkování patří nejen panu faráři za snahu oživit farnost, ale samozřejmě i chlapcům místních technických služeb, kteří v tomto směru odvedli
už kus pořádné práce!
Věřím, že se v blízké době stane jinecká fara se svým okolím důstojným
místem naší obce.
M. Vychodilová
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sport

prosinec 2019

Cvičení s Katkou
v mateřské škole Jince
Minikurz Tribal fusion s Káou Belšánovou
úterý 3. 12. 2019 od 17:30 do 20:30 hodin v MŠ Jince
Ženy a dívky, pojme rozhýbat svá těla tancem a v předvánočním čase
udělat také něco příjemného pro sebe.

Minikurz Plodná žena - plodný pár
čtvrtek 5. 12. 2019 od 17:30 do 20:30 hodin v budově bývalé lékárny
Slunečná 372, Jince
Naše těla fungují podle přirozených zákonitostí. Pokud je pochopíme
a respektujeme, máme otevřenou cestu ke zdravému životu. Na kurzu si
odpovíme na otázky: Jak poznat, zda je mé tělo v pořádku? Co je menstruace a jak probíhá menstruační cyklus? Co je ovulace a jak ji mohu
přesně stanovit? Jak se chránit před nechtěným otěhotněním? Co je možné udělat pro to, aby miminko přišlo? A mnohé další.

Focení aury s panem Evženem Paulíčkem
pátek - neděle 6. - 8. 12. 2019 v budově bývalé lékárny Slunečná 372,
Jince

Párové cvičení a relaxace - vánoční dárek v MŠ Jince - cena dobrovolná - bude věnováno dětem v MŠ
úterý 10. 12. 2019 od 18:00 do 20:00 hodin v MŠ Jince
Máte-li chu prožít něco příjemného, zábavného a zdravého s někým,
s kým je vám dobře, pak jste srdečně zváni. Pár mohou tvořit partneři,
přátelé, rodič + dítě (asi od 10 let), kamarádi/kamarádky. Cvičení jsou
jednoduchá a dostupná všem.

LEDEN 2020 v MŠ Jince
úterý od 7. 1.
17:00 hodin - Jemné zdravé cvičení - 10 lekcí
Vhodné pro všechny, kdo si přejí zdravě se hýbat a zdravě žít. Budeme
se zabývat zdravými pohybovými stereotypy. Jednoduché cviky nám pomohou udržovat tělo zdravé a v dobré kondici, případně se tam znovu vrátit.
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18:00 hodin - Aktivní zdravé cvičení - 10 lekcí
Vhodné pro ty, kdo se již aktivně zdravě pohybují a přejí si pečovat o své
tělo a udržovat ho v dobré kondici.
19:00 hodin - Vědomá relaxace - 10 lekcí
Tato velmi jemná metoda je založena na pradávné moudrosti a zároveň
na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zdraví, vitalitu a psychickou pohodu nám mohou zajistit nástroje, které máme stále k dispozici - dech, zvuk,
vědomá pozornost. V těchto deseti lekcích se zaměříme na zdraví a vitalitu
našich kostí a kloubů.
sobota 18.1.
19:00 hodin - Probuzené srdce - jednodenní seminář
Je mnoho důvodů, proč mít své srdce živoucí, bdělé a být s ním v kontaktu. Srdce nám může dát odpovědi na naše otázky. Zdravé srdce je základem zdravého těla a zdravého života. Je více než jen pumpou, která zajišuje cirkulaci krve. Na semináři budeme poznávat své srdce pomocí pohybů, zvuků i tichého naslouchání. Použijeme i některé známé techniky
(jóga, tanec). Dáme si čas a prostor, abychom své probuzené srdce lépe
poznali, vyživili ho a vytvořili mu podmínky, aby se mohlo zdravě a hravě
projevovat. Pokud máme srdce zatím spící, je možné, že se začne probouzet a náš život získá další rozměr.

Více informací: Katka Dendysová, www.azted.cz, tel. 773 209 123

Fotbalový oddíl SK Jince 1921
Zahájení nové sezóny
A-tým z posledních zápasů dokázal zvítězit ve dvou utkáních, ve dvou zůstal poražený a v jednom (proti Spartě
Luhy) prohrál až v penaltovém rozstřelu, kde remízu v plné hrací době a tím alespoň jeden bod - zajistil zejména brankář jineckých Martin Susko, který zneškodnil pět vyložených šancí soupeře.
Před výkopem posledního utkání byla minutou ticha uctěna památka bývalého hráče a funkcionáře Ády Havla.
Po posledním zápase byl hlasováním dlouholetých fanoušků vyhlášen nejlepším hráčem podzimní části kapitán Tomáš Zadina. Domácí přezimují
v okresním přeboru na pěkném pátém místě se ziskem 23 bodů.
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Výsledky A-týmu (okresní přebor):
TJ Trhové Dušníky – SK Jince 1921
branky: 1x Fenik
SK Jince 1921 – TJ Kovohutě Podlesí
branky: 3x Matys, 1x Dráb L.

2:1

SK Březnice 1918 – SK Jince 1921
branky: 1x Dráb L.

3:1

FK Sparta Luhy – SK Jince 1921
branky: 2x Dendys D.

3:2

SK Jince 1921 – SK Nový Knín
branky: 2x Matys, 1x Štěrba

3:1

4:1

Náš dorost bohužel nedokázal zvítězit v žádném z pěti utkání a zimní
přestávku přečká na posledním místě.
Výsledky dorostu:
SK Nový Knín – SK Jince 1921
SK Jince 1921 – TJ Spartak Rožmitál
branky: 1x Hubrt, Choutka
TJ Kovohutě Podlesí – SK Jince 1921
branky: 1x Červenka, Dráb M.
SK Jince 1921 – TJ Slavoj Obecnice
branky: 1x Matys, Štěrba
SK Březnice 1918 – SK Jince 1921

5:0
2 : 11
4:2
2:5
1:0

Více informací na webu www.jince.cz/fotbal
Pro případné zájemce o sponzorování oddílu je k dispozici reklamní
plocha. Více informací ohledně sponzoringu na tel. 721 181 483.
Jakoukoliv podporu jineckého fotbalu vítáme, a již půjde o nové členy,
rodiče, případné sponzory a v neposlední řadě fanoušky. Těšíme se na Vás!
Za SK Jince Dino Šećerović
Po z n á m k a : V tištěném Jineckém zpravodaji na listopad jste nenašli
článek SK Jince 1921, nebo příspěvek spadl do SPAMu a my jsme si toho
nevšimli. Najdete ho v internetové verzi JZ 11 na www.jince.cz.
Ung.
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TJ Sokol Jince

prosinec 2019

TJ Sokol Jince pořádá

VÁNOČNÍ TURNAJ
ve FLORBALE
26. prosince 2019 od 9 hodin
místo konání bude upřesněno
přihlášky: Jiří Šilinger, tel. 607 286 436

TJ Sokol Jince
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Turistický oddíl Tělocvičné jednoty Sokol Jince p o ř á d á

Výstup na vrchol Praha
Již šestnáct let patří druhá
lednová sobota akci „Klubu
přátel Mrázka“ pochodu na
vrch Praha, druhý nejvyšší vrchol Brd – 862 m n.m. Předpokládáme, že v roce 2020
tomu nebude jinak a v sobotu
11. ledna 2020 se opět uskuteční další ročník tohoto oblíbeného „masového pochodu“.
Stejně jako v loňském roce je místní autodopravce pan Jiří Přibyl ochoten zajistit dopravu autobusem do Nepomuku u Rožmitálu p. Třemšínem, odkud volíme výstup na vrch Praha. Jedná se o zdolání pěší túry
v délce cca 7,5 km, s převýšením 172 m, přes Malý Tok.
Je možnost volby několika alternativ výstupu i sestupu. V cíli se účastníci zaregistrují a do připravených pokladniček vloží dobrovolné vstupné, jehož výtěžek darují organizátoři na charitativní účel - postiženým
klientům ústavu v Solenicích. Za odměnu si může každý opéci připravené špekáčky na některém z mnoha ohniš , žízeň ukojit nápoji ve formě čaje, grogu, griotky, rumu atd.
Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu zájemců (minimálně
35 osob). Jízdné 80 Kč za osobu.
Odjezd autobusu z autobusových zastávek: Jince náměstí - 8.50 hod,
Jince Sokolovna - 8.55 hod., Jince – nádraží 9.00 hod., další zastávky
dle zájmu (Čenkov - 9.05 hod., Hluboš - 9.15 hod., Příbram, Březové
hory).
Potvrzení uskutečnění akce v lednovém zpravodaji.
Vhodná obuv a oblečení vzhledem ke stavu počasí a terénu je samozřejmostí.
Závazné přihlášky s úhradou jízdného: Tesařová Jana, Jince,
Pod Královkou č. p. 355 - tel. 605 206 721, e-mail: tesarovajana@atlas.cz.
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13. dělostřelecký pluk

prosinec 2019

Armádní záložáci poprvé pálili ostrými
Na kopci stojí rozmístěná baterie samohybných houfnic DANA. Ve stínu
mezi nimi posedávají hloučky mužů. Svačí, probírají zážitky z poslední
doby, nadšeně i s trochou nervozity přemítají o tom, co je čeká. Poprvé v
historii je jako aktivní záložáky nechá armáda pálit z masivních kanónů
ostrými.
„Máme tady další palebný úkol,“ zazní z dálky od velitelů. Zdánlivý „piknikový“ klid v trávě pod modrou oblohou ve vojenském prostoru Hradiště
na Karlovarsku se mění v rychlou akci.
Asi padesátka záložáků se na tuhle chvíli připravovala dlouhé měsíce. Jde
o pomyslný vrchol, čeho u záložní jednotky 13. dělostřeleckého pluku
z Jinců mohou dosáhnout. A každý z nich je na to právem patřičně hrdý.
„Jsem trochu nervózní, co to s tím au ákem udělá. Až vystřelíme ten první náboj, bude to znamenat dokončení celého výcviku a školení,“ říká osmadvacetiletý Michael Drahoš. V Aktivní záloze slouží jako řidič takřka třicetitunové samohybné houfnice na osmikolovém podvozku.
Do zálohy přišel před třemi lety.
Jak sám říká, z určitého pocitu
vlastenectví. „Vyhnula se mi základní vojenská služba, kterou
jsem si ale chtěl projít. Záloha tak
byla pro mě jediná možnost,“ dodává.
Dosud panující ticho rázem protíná řev motorů. První pětičlenná
osádka záložáků dostává zelenou.
Nabíjení. Odpočítávání z vysílačky. Brzdová světla na vozidle se
rozsvítí a nad stráň se vyvalí masivní oblak ohně a dýmu. A znovu
a znovu. Celkově záložáci dostali
ke střelbám šedesátku nábojů. Z
dálky lze zaslechnout jen slabé dunění, jak dělostřelecké granáty
152 milimetrů dopadají až daleko
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za protějším kopcem, zhruba deset kilometrů odsud.
Hrdost na záložáky neskrývá velitel 13. dělostřeleckého pluku v Jincích
Ivan Mráz. Připomíná, že jde o jedinou dělostřeleckou jednotku záloh
u nás. A upozorňuje na fakt, že si jeho útvar záložáky školí a cvičí sám.
„Trvá to zhruba rok, než si záložák naostro vystřelí. Je k tomu dlouhá
cesta přes teoretickou a vševojskovou přípravu,“ konstatuje. Dělostřelecká jednotka Aktivní zálohy má podle něj v současnosti 54 členů. Tabulkově je ještě asi dvacet míst volných. Na ostré střelby přijelo 48 záložáků,
pět se řádně omluvilo z rodinných nebo pracovních důvodů a jeden měl
nějaké zdravotní potíže. „Předpokládáme, že stav doplníme rychle, protože
zájem o Aktivní zálohu je dlouhodobě velký. Budeme tak mít celou dělostřeleckou baterii,“ plánuje. Vyzbrojena bude právě kanónovými houfnicemi DANA, až armáda dělostřelectvo přezbrojí moderní technikou. Jak podotýká, stávající houfnice sice slouží už od osmdesátých let minulého století, ale dělostřelci je stále udržují v co nejlepším stavu, aby mohly sloužit
ještě záložákům.
Většinu z nich podle Mráze tvoří nadšenci, sympatizanti, vlastenci, ale
najdou se i bývalí dělostřelci. „Všichni jsou to srdcaři a ke všemu přistupují velmi zodpovědně. Jejich zapálení pro věc je vyšší než u některých
rekrutů, kteří se hlásí jako profesionálové,“ tvrdí.
Zdroj: idnes.cz 21. 10. 2019

Běh brdského partyzána 2019
Dne 31. 10. 2019 se v historických kulisách okolí Padr ských rybníků
v CHKO Brdy konal již druhý ročník akce Běhu brdského partyzána
v režii baterie koordinace palebné podpory 131. dělostřeleckého oddílu. Dělostřelci si tímto závodem připomínají historické události roku 1945. Velitel baterie npor. Radek Vítek při zahájení akce připomněl vojákům význam spojeneckých výsadků, které
byly v oblasti Brd vysazeny a hrdinství těch, kteří zde obětovali své životy v boji s nacistickým Německem. Vedoucí praporčík baterie
nrtm. Leoš Kupčík závod komentoval s tím, že kromě připomenutí historických událostí bylo cílem také
zvýšit fyzickou a psychickou odol-
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nost soutěžících a utužit dobré vztahy mezi
příslušníky dělostřelecké odbornosti 4. brn.
Závodu se účastnila
dvě družstva minometné baterie 41. mpr a
jedno družstvo roty
zbraní 44. lmopr.
Soutěž byla koncipovaná jako orientační běh
čtyřčlenných družstev
na 20 km s celkem sedmi stanovišti, kde
družstva plnila tematicky zaměřené úkoly.
Jednou z disciplín bylo
např. překonání vodní
překážky v oděvu vz.
95, kdy teplota v den
konání byla jen lehce
nad nulou, nebo nastudování krycích dokladů v omezeném čase
a překonání německého kontrolního stanoviště.
Organizátoři akce se snažili atmosféru doby přiblížit i originálně pojatou
ústrojí na motivy partyzánů z Brd. Por. Michal Skůra po soutěži prohlásil, že kromě samotné náročnosti závodu a jeho úspěšného dokončení byl
velice rád i za to, že se dověděl nové informace o historických událostech
2. světové války. O to větší úsilí pak do závodu vložil, aby svým výkonem
uctil památku padlých výsadkářů.
Organizátoři i účastníci byli s průběhem a výsledkem soutěže spokojeni.
Na konci soutěže proběhl akt vyhlášení vítězů. Na prvním a druhém místě
se umístila družstva čet dělostřeleckého průzkumu baterie koordinace palebné podpory 131. do a na třetím místě družstvo minometné baterie
41. mpr.
npor. Daniel Holesz
Zdroj: Facebook 13. dělostřelecký pluk Jaselský
13. dělostřelecký pluk „Jaselský“
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13. dělostřelecký pluk Jince
Brdy 2, 262 23 Jince / www.13dp.army.cz

V měsíci PROSINEC 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.
29.
30.
31.

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

od

do

od

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
15,00
15,00

Neprůjezdné
komunikace

do

X – komunikace Neřežín – Obecnice, Zaječov – Obecnice

UZAVŘENA!

Prostor posádkového cvičiště je trvale uzavřen. 1 hodinu před zahájením střelby bude
zabezpečeno uzavření komunikace Velcí - Brda uzavírací směnou.
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Policie informuje

prosinec 2019

Úřední den policistů na služebně
v Jincích, ul. Slunečná 392 (u zdravotního střediska)
V prosinci 2019 není přítomnost policistů na služebně
Jince plánovaná.
V měsíci říjnu řešily policejní hlídky 142 nehod. Smrtelná dopravní nehoda se odehrála dne 18. října v odpoledních hodinách v CHKO Brdy, kde
havaroval 55letý cyklista. Při sjíždění z kopce od vrchu Houpák vyjel
v zatáčce mimo účelovou komunikaci.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl v říjnu nesprávný způsob jízdy,
poté nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Tři motoristé, kteří
způsobili nehodu, byli pod vlivem alkoholu.
K nehodě došlo dne 20. října navečer v Jincích. Jednatřicetiletý motorista
dostatečně nezajistil vozidlo proti pohybu, a to se následně samovolně rozjelo. Poté narazilo do zadní části zaparkovaného automobilu. Způsobená
škoda byla vyčíslena na šest tisíc korun.
Od začátku roku se stalo na Příbramsku přes 300 srážek se zvěří. Nejčastěji vbíhá pod kola aut srnčí zvěř, následně divoká prasata, poté daněk,
jelen, občas zajíc či liška. Zvěř se objevuje zejména v brzkých ranních
hodinách nebo v noci.
Jen během 42. týdne řešili dopravní policisté na příbramských silnicích 18
nehod se zvířaty. Škoda při nich vzniklá byla stanovena na tři čtvrtě milionu korun. Nejvíce střetů se odehrálo na Dobříšsku, Sedlčansku a Jinecku.
Pokud motorista spatří zvěř včas, je nutné sešlápnout brzdový pedál
a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom intenzivně brzdit a neuhýbat, protože úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný.
Škodu ve výši 95 tisíc korun způsobilo divoké prase, které dne 21. října
v nočních hodinách zkřížilo jízdní dráhu osobnímu autu. Zvěř zůstala
na místě střetu usmrcená. Nehoda se odehrála v katastru obce Hluboš.
Ten samý den ve večerních hodinách došlo asi dva kilometry od této události také ke srážce s lesní zvěří. V tomto případě z místa zvíře uteklo, ale
zanechalo za sebou škodu, která byla odhadnuta na 70 tisíc korun.
Dančí zvěř zavinila nehodu dne 7. listopadu navečer v obci Hluboš. Usmrcené zvíře bylo následně předáno mysliveckému sdružení. Škoda byla
ve výši 30 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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zprávy z Čenkova

prosinec 2019

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

Snášelová Marie
Růžička Jan
Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu Čenkov za milé přání a dárek
k mým narozeninám.
Děkuji též ženám, které mě navštívily, za dárky a květiny. Měla jsem
ze všeho velikou radost.
Marie Černá

Zprávičky z malé školičky
Vločky se snášejí,
do dlaní padají,
mráz štípe, zima je tu...
A je tu prosinec...
Podzim jsme si ve školce krásně užili. Procházky listím, pořádná listová
koulovačka, to bylo fajn.
Paní učitelky pro nás připravily spoustu zajímavostí.
V říjnu nás navštívil chovatel dravých
ptáků. Přivezl nám ukázat sovu pálenou, puštíka, skřivánka, a také orla
skalního. Ten byl obrovský a trochu
jsme se ho i báli. Ale nemějte obavy,
nikomu se nic nestalo a orel nikoho
z nás neodnesl.
O podzimních prázdninách jsme ve školce měli vánoční focení. Pan fotograf
s sebou přivezl pěkné kulisy a spoustu
medvídků. Všem se focení líbilo a krásně se na fotkách usmíváme... Maminky budou mít hezkou památku.
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V listopadu nám, starším dětem, skončil předplavecký výcvik v Příbrami.
Při poslední hodině jsme si jen ve vodě hráli, a nakonec jsme dostali mokré vysvědčení. Paní učitelky na nás byly moc pyšné.
Začátkem listopadu se konalo dlouho očekávané a odkládané odpoledne
s tatínky (odložili jsme ho z důvodu vysoké nemocnosti dětí). S hrami jsme
začínali v tělocvičně, kde jsme se rozdělili do dvou družstev. Tatínkové měli
třeba za úkol nás co nejrychleji přenést okolo mety a my jsme jim zavázali
oči a vedli je. Ve třídě byly další úkoly: děti malovaly tatínky a tatínkové
zase nás – no to byla legrace. Postavili nám tu obdivuhodné stavby z kostek a z magnetických dílků. V ložnici jsme vyráběli papírové housenky
a tatínky jsme namasírovali masážními míčky. Na závěr jsme si všichni
pochutnali na jednohubkách a bábovce, kterou jsme sami připravili. Paní
učitelky nám pověsily na krk krásné medaile a předaly pamětní listy
s odměnou. Byli jsme moc spokojení a odpoledne s tatínky jsme si moc
užili. Bylo prima vidět, jak si tatínkové rádi ve školce zase pohráli a zavzpomínali na to, jaké to bylo, když byli velcí jako my.

Ondra Pšenička a Jáchym Havrlík se svými tatínky

Počasí nám přeje, podzim byl opravdu krásně teplý. A tak jsme mohli
na zahradě rozdělat oheň a hodit do ní takovou dobrotu – říká se jí brambory. Brambory jsme také kreslili, krájeli, váleli, házeli s nimi, modelovali...
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A co nás čeká?
Ve školce se pomalu začínáme připravovat (i s panem Kafkou) na vánoční
setkání s rodiči.
Vyrazíme na čertovsko-vánoční Čechovu stodolu do Pičína, do lesa nakrmit hladová zvířátka, půjdeme zazpívat babičkám a dědečkům do Domova
seniorů v Čenkově, navštíví nás divadlo Zvoneček, a také možná přijde
Mikuláš s čertem.... ale o tom až příště ☺.

Vyráběli jsme svatomartinské lampičky

Zdraví vás kluci a holky
z čenkovské školky

Nesmíme ještě zapomenout poděkovat mamince Čepelákové. Nástrojárna Čepelák nám ve spolupráci s firmou BOBR vyrobila
stojan na kola. Na jaře ho určitě využijeme. Moc děkujeme!

Přejeme příjemné a ve zdraví prožité
vánoční svátky a do nového roku 2020
klid a pohodu.
děti a zaměstnanci MŠ Čenkov
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Co nového v obci

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
a kovového šrotu
Čenkovští hasiči zajistili
dne 16. listopadu sběr železného šrotu. Sběr, který
byl připraven v obci na pozemcích občanů, byl postupně svážen za obecní
úřad, odkud šrot odvezl do
sběru nákladní automobil
společnosti „Kovošrot Lorenc“. Sběru se zúčastnili
zástupci všech věkových
kategorií hasičského sboru.
Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu zajistila firma Rumpoldt,
za přispění našich občanů Jaroslava Lemberky, Václava Volka, Ing. Jana
Hauptmana, Míly Pitelky, Jiřího Urbana, Jirky Vůjtěcha a Karla Vinše.
Organizaci nakládání odpadu opět řídil J. Lemberka.
Obecní zastupitelstvo přešlo již v loňském roce na jiný systém sběru. Byl
nakládán do kontejnerů přistavených za obecním úřadem. Občané sběr
sami k obecnímu úřadu dovezli. Tento způsob se osvědčil.
Všichni brigádníci nakládky odpadu a šrotu se sešli po práci v hospodě Za
Vodou, kde bylo připraveno občerstvení. Všem dobrovolníkům patří poděkování, sběru a odpadu bylo letos opět velké množství.
Václav Volek

Vážení spoluobčané,
přejeme vám do nadcházejících vánočních svátků osobní pohodu
a klid. Do roku 2020 přejeme mnoho štěstí, hodně osobních
i pracovních úspěchů, pevné zdraví a spokojenost.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám
projevovali v tomto roce a těšíme se
na další spolupráci.
starosta a zastupitelé obce Čenkov

66

Cesta za historií bojů o naši svobodu
Vzpomínková pou Polsko – Slovensko 2019
Dva členové Sboru dobrovolných hasičů Čenkov (V. Slíva a J. Jandus) se
zúčastnili vzpomínkové akce pořádané Ministerstvem obrany ČR a Československou obcí legionářskou v rámci projektu LEGIE 100. Tato pětidenní
pou měla tři témata: připomínka 105. výročí prvních bojů České družiny
za I. světové války na Ruské frontě, připomínku 80. výročí založení České
a slovenské legie v Polsku a 75. výročí bojů Karpatsko-dukelské operace.
Trasa autobusové pouti vedla z Prahy přes Ostravu do Krakowa, dále
měst Dukla a Krosno s návštěvou okolních míst spojených s přístupovými
boji k Dukelskému průsmyku, přes památník na Dukle do Svidníku, Prešova a přes Liptovský Mikuláš a Bumbálku zpět do Prahy (3. 10. – 7. 10.).
Česká družina byla první bojovou jednotkou Čechů a Slováků v Rusku –
zárodek pozdějších československých legií na Rusi. Vojáci této jednotky na
ruské frontě prosluli svou odvahou, uvědomělou kázní, inteligencí a též
jazykovými znalostmi, a proto byli využíváni převážně k plnění zvláštních
úkolů – rozvědek. Jejich památku jsme uctili u pamětních desek ve Szczepanówě a Tarnówě (cca 60 km od Krakowa).
V samotném Krakowě jsme si připomněli tábor československých občanů vojáků, kteří po 15. březnu 1939 odcházeli přes Polsko do zahraničí, aby
se zapojili do ozbrojeného boje proti okupantům. Tábor, kde se soustře ovali a kde byli čs. vojenskou správou evidováni, byl v Malých Bronowicích
(dnes součást Krakowa). Někteří procházeli na další bojiště v Evropě, někteří zůstávali. Ti, co zůstali nebo je zastihlo přepadení Polska v tomto
táboře, potom přešli pod velením pplk. Svobody přes Rumunsko do Sovětského svazu, kde byli internováni až do napadení Sovětského svazu Německem. Z nich se potom počal v Buzuluku formovat čs. armádní sbor
v SSSR.
Z Krakowa jsme se přesunuli prostorově do míst nástupu československého armádního sboru v SSSR na Dukelský průsmyk a časově do roku 1944.
Karpatsko-dukelská operace byla původně plánována jako prostý přechod
karpatského hřebenu za asistence dvou východoslovenských divizí armády
slovenského štátu. Tyto divize sice vybudovaly kolem dukelského průsmyku obranná postavení proti postupu Rudé armády, měly je obsadit a bránit, ale v rámci povstání měly nechat náš armádní sbor a Rudou armádu
projít bez boje na Slovensko. To byl krásný, asi tři roky připravovaný plán
povstání. Ten se ovšem neschopností velení východoslovenských divizí zha-
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til, protože tyto dvě divize se nechaly Němci bez boje odzbrojit. Němci pak
převzali již vybudovanou obranu a z probojovávání se dukelským průsmykem se staly pro naše vojáky jedny z nejkrvavějších, nejtěžších a nejméně
připravených bojů našeho armádního sboru na východní frontě.
Naše výprava se zúčastnila tří velkých organizovaných vzpomínkových
akcí: na polské straně 5. 10. ve městě Dukla, organizované polskou stranou, na slovenské straně 6. 10. u památníku přímo v dukelském průsmyku a ve Svidníku u sochy gen. Svobody. Na Slovensku to byly velké akce
za účasti několika žijících veteránů, prezidentky Slovenské republiky, ministra obrany ČR a zástupců (většinou vojenských přidělenců) diplomatického sboru. Vedle toho jsme organizovali naše vlastní pietní akty u jednotlivých pomníků padlých, kterých se účastnila pouze naše výprava: čestná
stráž se státní vlajkou, čestná stráž v historických uniformách armádního
sboru v SSSR se zástavou, kterou předal naší jednotce v roce 1942 gen.
Heliodor Píka, čestná stráž vojenské školy se zástavou, farářka církve
československé husitské a členové výpravy. K poctě zbraň!, položení věnce, modlitba farářky a námi všemi zpívaná československá hymna. Jeden
z nejmenších a nejnepřístupnějších pomníků byl pomníček našich čtyř
tankistů, ještě
v Polsku, v lese
bez jakékoliv
přístupové cesty, kam se ani
nedalo dojít s
prapory. Další
zajímavé místo, také v Polsku, byla pověstná kóta
534 (obě místa
na fotografiích).
Poslední zastavení naší pouti bylo na moravsko-slovenských hranicích
v místech bojů partyzánské brigády, která se tudy probíjela na Moravu.
Díky velmi zasvěceným komentářům vedení pouti jsme měli možnost detailně nahlédnout do historie bojů o svobodu Československa. Vrátili jsme
se unaveni, ale spokojeni.
Václav Slíva a Jan Jandus, SDH Čenkov
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Advent v Čenkově
Betlém ze sena na návsi u kapličky příchozí obdivují
už deset let
Přesně před 10 lety jste poprvé mohli vidět postavy ze sena, bylo to osm
postav - Svatá rodina, Tři králové, vůl a osel.
Postav postupně přibývalo
a v roce 2012 měl už dvacet
lidských postav, anděla,
stádo ovcí, berana, jehně,
psa, vola, osla, slona, velblouda, kozu, kůzle a čtyři
kachny. Tento počet stačil,
aby 15. prosince 2012 mohl
být Betlém zapsán do Knihy rekordů a kuriozit
v Pelhřimově jako největší
betlém v životní velikosti
s oděnými postavami.
V roce 2018 bylo na návsi
v Čenkově 55 postav.
Kolik jich na vás bude letos
čekat v Čenkově?
Můžete se přijít podívat
v době od 7. prosince
2019 do 7. ledna 2020.

Rozhovor s Jiřím Firýtem
vysílala v roce 2012
Televize Nova.
Foto red.
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Předvánoční setkání
u kapličky
V sobotu 14. prosince 2019
od 17 hodin proběhne
na návsi u kapličky
ADVENTNÍ KOLEDOVÁNÍ
s hudební skupinou Čenkomor.
Těšit se můžete na hodinku
plnou koled a vánočních písní.

Adventní koledování se skupinou Čenkomor přiláká každoročně spoustu diváků.

Tříkrálový průvod
V sobotu 4. ledna 2020 opět
projde Čenkovem průvod
Tří králů.
Nejedná se o charitativní
akci, a proto nejsou vybírány
peníze. Cílem celého průvodu
je popřát všem spoluobčanům,
kteří nám otevřou, podáním
ruky hodně štěstí a zdraví
v roce 2020.

na akce srdečně zve Jiří Firýt
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Divadlo Za Vodou
Novému životu dáme ještě možnost vzniknout 30. prosince od 19 hodin v Divadle A. Dvořáka v Příbrami,
kde jsou již nyní v předprodeji vstupenky (posledních
pár kousků ☺ ).
Všem divákům i nedivákům přejeme stálé zdraví a veselou mysl, kterou
je možné v novém roce vyladit hned 17. ledna v Čenkově představením
Divadla Kruh z Dobříše.
Těšíme se na Vás.
www.divadlozavodou.cz
za divadlo Jarda Bouda

Hospoda Za Vodou pořádá a zve:
14. 12. 2019 od 19.30 hod. - TRAKTOR + Forest jump
Sportovní hala Příbram, předprodej Divadlo A. Dvořáka,
restaurace U Kosů, Čenkov – hospoda
27. 12. 2019 od 15.00 hod. - Turnaj v kartách „Starosta“
– hospoda Za Vodou Čenkov
25. 1. 2020 od 20.00 hod. - maškarní bál – hospoda Za Vodou

Přeji všem příznivcům hospody Za Vodou
krásné prožití vánočních a novoročních svátků.
Budu potěšen, zachováte-li nám přízeň i v příštím roce.
Zdeněk Ulman, hostinský
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Předvánoční setkání s paní Falcovou
V sobotu 14. 12. od 14.00 hodin zveme všechny milovníky květin a zahradničení na přednášku p. Falcové na téma KVĚTINY V BYTĚ. Po přednášce
můžete mít jakékoli dotazy týkající se pěstování rostlin. Velmi se na milé
setkání těšíme.

Posezení pro seniory
V sobotu 14. 12. v 15.30 hodin, po přednášce p. Falcové, následuje posezení, na které zveme seniory nejen z Ohrazenice. Přij te si popovídat se svými známými. Součástí bude i malé pohoštění. Kdo bude chtít, může si
vyrobit malý svícen z překližky pro vánoční pohodu. Srdečně zveme všechny, kteří se pravidelně zúčastní a rádi přivítáme nově příchozí.
za kulturní komisi Kamila Poláková

Vánoční svátky
plné úsměvů,
pohody a klidu,
do nového roku 2020
zdraví, štěstí a lásku
přejí Vám
i všem Vašim blízkým
zastupitelé obce Ohrazenice
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PF 2020

Dřevo v krbu praská,
v našich srdcích láska,
jehličí krásně voní,
zvonečky tiše zvoní.
Prožijte ten okamžik hluboce,
přejeme vám krásné Vánoce!

Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice přeje všem občanům
klidné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.

zprávy z Rejkovic

prosinec 2019

Štědrovečerní zpívání v Rejkovicích
24. prosince 2019 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.

Krásné Vánoce všem
přejí obyvatelé Rejkovic.
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SPOLEČENSKÝ DŮM Hořovice
15. 12. od 18:00 - Hořovická tančírna
Pořádá MKC Hořovice ve spolupráci s Taneční školou Blanky Vášové. Taneční
večery jsou určeny nejen absolventům tanečních kurzů, ale všem, kteří si chtějí
zatančit všechny známé společenské tance. Vhodné společenské oblečení
a taneční obuv!
KLUB LABE Hořovice
4. 12. od 19:00 - Ježkovy vwoči, Jan Matěj Rak
6. 12. od 19:30 - Nabarvené ptáče, filmová projekce
Aktuální předprodej:
Informační centrum, Vrbnovská 30/1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230, e-mail: ic@mkc-horovice.cz
Václav Neckář - vánoční koncert
11. 12. 2019 od 19:00, Společenský dům Hořovice, cena místenky 490, 470 Kč
Láska a párečky - divadelní představení
28. 1. 2020, Společenský dům Hořovice
Dva nahatý chlapi
11. 3. 2020 od 19:00, Společenský dům Hořovice, cena místenky 430 Kč

Vánoční koncert v Hořovicích
22. prosince 2019 ve 14.30 hodin v kostele sv. Jiljí Na Vísce
Účinkuje smíšený pěvecký sbor
CANTATE Rokycany pod vedením sbormistra Dr. Jiřího Frolíka.
Repertoár Cantate je tvořen světskými i duchovními skladbami převážně a cappella od nejstarších období
až po dvacáté století, svoje stálé místo v něm mají černošské spirituály
a gospely a úpravy lidových písní.
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Vánoce českých kantorů v kostele v Mrtníku
Na mých kostelních písních, etc., není mnoho zvláštního;
musí se jeden řídit okolnostmi, ostatně, nerad co dělám,
poněvadž se vyskytují často všeteční a nerozumní posuzovatelé
a komponistů se líhne v každém okamžení víc a více,
takže člověku uspoří práci….
a své hřivny je pak člověk nucen takřka zakopat.
Antonín Slavík (1782-1853)

Tradiční koncert
s rozdáváním
Betlémského světla
Vánoce českých kantorů
se letos uskuteční opět
v kostele Narození Panny
Marie v Mrtníku u Komárova
o čtvrté adventní neděli
22. 12. 2019 od 16 hodin.
V programu zazní virtuosní skladby pro trubku a kompozice českých kantorů
Tomáše Kolovrátka, Jiřího Ignáce Linka, Jana Slavíka, anonymy ze soukromých sbírek, některé v obnovené světové premiéře, a Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Zpívají Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice se svými sólisty, virtuosní trumpetové party provede
1. trumpetista Trubačů prezidenta České republiky František Svejkovský, maestrem di capella bude přední český varhaník Drahoslav Gric. Sváteční slovo
pronese P. Stefan Wojdyla. Po koncertě bude rozdáváno Betlémské světlo.
Vstupné dobrovolné.
Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
zpívá slavnou Rybovu mši také ve středu 11. prosince 2019 ve vstupní hale
Domova Na Výsluní v Hořovicích, v pátek 20. prosince 2019 ve 20 hodin
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech a v neděli 5. ledna
2020 od 16 hodin v kostele sv. Václava v Praze na Smíchově.
Srdečně zveme.
Květuše Ernestová, ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
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DIVADLO A . DVOŘÁK A PŘÍBRAM
Legionářů 400, Příbram 7, tel. 326 531 250
Velká scéna
den datum od

Ne

1. 12.

představení

skup.

hraje nebo pořádá

10.00 Vánoční show dětí
se Sportklubu Oxygen

Sportovní klub Aerobic
Oxygen Příbram

Ne

1. 12.

15.00 Čtyřlístek a Talisman moci D

Divadlo D5

Po

2. 12.

19.00 Big Band hraje pro Charitu

Farní charita Příbram

Ne

8. 12.

17.00 Adventní koncert

Čt

12. 12. 19.00 Soudné sestry – premiéra

Ne

15. 12. 11.00 Vánoce v divadle
14.00 – O statečném kováři Mikešovi

Divadlo Za2

Po

16. 12. 19.00 Vánoce s Ginevrou a hosty

Ginevra music, z. s.

Út

17. 12. 19.00 Vánoce s Ginevrou a hosty

Ginevra music, z. s.

St

18. 12. 19.00 Vánoce s Ginevrou a hosty

Ginevra music, z. s.

Čt

19. 12. 16.30 Vánoční koncert ZŠ 28. října

ZŠ 28. října, Příbram

Pá

20. 12. 19.00 Česká mše vánoční

Příbramská filharmonie, z. s.

Ne

22. 12. 19.00 Vánoční koncert
Příbramského Big Bandu

Příbramský Big Band, z. s.

ZUŠ Příbram, nám. TGM

Po

23. 12. 19.00 Vánoční koncert
Příbramského Big Bandu

Pá

27. 12. 10.00 Soudné sestry
19.00 Soudné sestry

P1, P2 Divadlo A. Dvořáka Příbram

Příbramský Big Band, z. s.
G
PP

Divadlo A. Dvořáka Příbram

So

28. 12. 19.00 Soudné sestry

A

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Ne

29. 12. 16.00 Hostina dravců

SD

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Út

31. 12. 18.00 Haba ůra - derniéra

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Malá scéna
St

4. 12.

19.00 Splašené nůžky

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Čt

5. 12.

17.00 Mikulášská nadílka

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Ne

15. 12. 12.00 Vánoce v divadle –
15.00 Pohádka o Kačence a Raráškovi

Divadlo Láryfáry

Po

16. 12. 19.00 Splašené nůžky

Divadlo A. Dvořáka Příbram
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Po

30. 12. 19.00 Nový život

Divadlo Za Vodou Čenkov

Út

31. 12. 15.00 Vinnetou

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Pá

6. 12.

Čt

19. 12. 19.00 Honza Nedvěd

Estrádní sál
16.00 Čerti z Rakouska

M. Novotný
koncert

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

Divadlo A. Dvořáka Příbram zahájilo prodej předplatného
na rok 2020
Nabídka je široká a různorodá. Předplatitelé si mohou užít atmosféru
prvních premiérových představení nebo dát přednost hostujícím divadlům.
Nezapomíná se ani na seniory a pro nejmladší diváky je nachystaný balíček plný krásných pohádek. Nabídku mohou využít i diváci z okolí Příbrami, kteří mají ve své skupině zahrnutou dopravu.
V příští sezóně čekají divadlo velké změny, které se týkají především premiérového předplatného. Z důvodu rekonstrukce hlediště Velké scény se na
ní odehrají pouze tři premiéry a dvě se přesunou na Malou scénu.
Koupí předplatného získají abonenti i řadu výhod. Nejen slevu oproti vstupenkám ve volném prodeji, ale také budou mít jistotu stejného místa
po celý rok. Dále neplatí za šatnu, průkazka na předplatné je přenosná
a každý měsíc budou mít ve schránce tištěný program. Předplatné může
být také hezkým dárkem.
Jeho nabídka je pestrá a cenově různorodá. Pohybuje se v rozmezí od
315 Kč do 1887 Kč.
Předplatné je v prodeji od 1. listopadu do 20. prosince.
Více informací najdete na webových stránkách divadla
w w w. d i v a d l o p r i b r a m . e u .
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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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Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a pevné zdraví v roce 2020
přeje všem věrným zákaznicím a zákazníkům
kadeřnice Ivana Hromířová
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KVĚTINÁŘSTVÍ Jince, Slavíkova 165
Ospeja s. r. o.
V naší nově otevřené provozovně nabízíme
-

živé květiny, hrnkové květiny
svatební a pohřební kytice
dárkové předměty
vánoční a jarní dekorace
zahradnické potřeby, postřiky a hnojiva
zahradnické služby a poradenství

Otevřeno od pondělí do pátku v době od 7.30 do 17.00 hod.,
v sobotu od 7.30 do 12.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší Petra Osmančíková, tel. 607 989 906,
e-mail: kvetinkajince@seznam.cz
www.kvetinarstvijince.cz

Potraviny – Maso – Uzeniny
Jaromír Dvořák, Jince – náměstí
Přijmeme prodavačku / prodavače
na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr.
Vhodné i pro důchodce, možnost jen na odpolední směnu.
Kontakt: tel. 318 692 305 nebo nás navštivte v prodejně.
V předvánočním čase budeme prodávat ČERSTVÉ KAPRY,
celé i půlené.
Přesný termín prodeje bude vyvěšen v našem obchodě.
Kolektiv prodejny přeje všem zákazníkům i zákaznicím
nádherné vánoční svátky a hodně štěstí v novém roce.
Těšíme se na vaši návštěvu,
nebo „Uzenářství Dvořáka každého z vás přiláká“.
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