informace

červen 2020

KORONAVIRUS Covid-19
(Informace jsou ke dni uzávěrky
Jineckého zpravodaje 17. května 2020)
Neděle 17. května byl posledním dnem
nouzového stavu, který v Česku platil kvůli
epidemii koronaviru. Ten vláda vyhlásila od 12. března na 30 dnů.
Poslanci pak vládě umožnili dvakrát nouzový stav prodloužit. Některá
opatření proti koronaviru, která by jinak s koncem nouzového stavu
musela také skončit, ale platí dál. Například nošení roušek, omezení
provozu základních a středních škol nebo pořádání hromadných akcí.
Spousta kulturních a společenských akcí musela být zrušena, ale doufáme, že s respektováním bezpečnostních opatření se život postupně
vrátí do starých kolejí.

kalendář akcí

červen 2020
od - do hod.

více v rubr.

1. 6.

Po Tvořivá dílna Trilobit
Zápis do jinecké pobočky ZUŠ
(do 17. 6. e-mailem)

14.00

Pionýr
ZUŠ JJR

2. 6.

Út Senior klub
Šachový kroužek (pro předem přihlášené)
Cvičení v přírodě

14.00
16.00
18.00

SCJS
Pionýr
Cvičení s K.

3. 6.

St

14.00

Pionýr

4. 6.

Čt Schůzka klubu vojenských důchodců
Šachový kroužek (pro předem přihlášené)

15.30
16.00

SCJS
Pionýr

5. 6.

Pá Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny
Šachový kroužek (pro předem přihlášené)

16.00

Knihovna
Pionýr

6. 6.

So Knihovna otevřená
Vycházka za přírodou Brd

9.00 - 12.00
15.00

Knihovna
Info z red.

7. 6.

Ne

8. 6.

Po Tvořivá dílna Trilobit

14.00

Pionýr

Schůzka oddílu Trilobit

2

9. 6.

Út Senior klub
Šachový kroužek (pro předem přihlášené)
Cvičení v přírodě

14.00
16.00
18.00

SCJS
Pionýr
Cvičení s K.

10. 6.

St

14.00
14.00

SCJS
Pionýr

11. 6.

Čt Turistická vycházka TJ Sokol
12.15
Šachový kroužek (pro předem přihlášené) 16.00

TJ Sokol
Pionýr

12. 6.

Pá Vyhodnocení soutěže knihovny
15.00
Šachový kroužek (pro předem přihlášené) 16.00
Noc kostelů (od 18.00 hod. mše sv.)
19.00

Knihovna
Pionýr
Farnost

13. 6.

So Kurz malování na plátno

9.00 - 17.00

SCJS

14. 6.

Ne

15. 6.

Po Tvořivá dílna Trilobit

14.00

Pionýr

16. 6.

Út Senior klub
Šachový kroužek (pro předem přihlášené)
Cvičení v přírodě

14.00
16.00
18.00

SCJS
Pionýr
Cvičení s K.

17. 6.

St

14.00
Pionýr
15.30 - 19.30 Cvičení s K.
16.00 - 18.00 Policie
ZUŠ JJR

18. 6.

Čt Šachový kroužek (pro předem přihlášené)

16.00

Pionýr

19. 6.

Pá Šachový kroužek (pro předem přihlášené)

16.00

Pionýr

20. 6.

So Jinecký kros

10.00

Sport

21. 6.

Ne

22. 6.

Po Tvořivá dína Trilobit

14.00

Pionýr

23. 6.

Út Senior klub
Šachový kroužek (pro předem přihlášené)

14.00
16.00

SCJS
Pionýr

24. 6.

St

14.00

Pionýr

25. 6.

Čt Šachový kroužek (pro předem přihlášené)

16.00

Pionýr

26. 6.

Pá Šachový kroužek (pro předem přihlášené)

16.00

Pionýr

27. 6.

So

28. 6.

Ne

29. 6.

Po

30. 6.

Út Senior klub

14.00

SCJS

Schůzka klubu učitelů důchodců
Schůzka oddílu Trilobit

Schůzka oddílu Trilobit
Kurz Dobrý zrak bez brýlí
Otevřena služebna Policie v Jincích
Ukončení zápisu do ZUŠ JJR - e-mailem

Schůzka oddílu Trilobit
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společenská kronika

červen 2020

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

Marie Vainerová
87 let
Alena Prchalová
80 let
Antonie Pramuková

V červnu t. r. slaví narozeniny paní Ludmila Vinšová
a pan Přemysl Houška, členové ZO Českého
zahrádkářského svazu Jince.

Jinečtí zahrádkáři jim přejí hodně zdraví,
spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů.
Iva Jelínková
předsedkyně ČZS

Rozloučili jsme se
Lattenberg Stanislav
Kunz Zdeněk
Kadeřábková Danuše
Ing. Veselý Jaroslav
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VZPOMÍNKA
Před devíti lety, dne 7. června 2011,
nás navždy opustila naše drahá maminka
paní Růžena Bačáková. Dne 11. května 2020
by oslavila 68. narozeniny.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná manžel Josef a děti Roman, Růžena a Josef s rodinami.
Dne 21. června tomu bude 30 let, co navždy
a předčasně odešel ve věku nedožitých 54 let
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Miloslav Salač z Jinec.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manželka Běta, synové Míša,
Roman a dcera Gábina s rodinami.
Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 23. června tomu budou dva roky,
co nás navždy opustila milovaná babička,
maminka, manželka a dětská lékařka
paní MUDr. Marcela Műllerová z Ohrazenice.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou rodina.
Jen ten, kdo byl milován, není zapomenut…
Dne 30. června 2020 uplyne osm smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Rampa
z Ohrazenice.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.
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Městys Jince

červen 2020

Zpráva o činnosti rady
za období od 12. 3. do 30. 4. 2020
Předmětem zprávy o činnosti rady budou informace z jednáních rady
městyse od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 V tomto termínu se uskutečnily celkem 3 jednání rady (23. 3. 2020, 21. 4. 2020 a 29. 4. 2020).
Projednávané podněty se týkaly následujících oblastí:
Kontrola usnesení – v úvodu jednání je dán prostor ke kontrole usnesení z předešlého jednání, zápisy jsou radním zasílány e-mailem.
Příprava a vyhodnocení zastupitelstva
Vyhodnocením zastupitelstva z 12. 3. 2020 se rada zabývala na svém jednání 23. 3. 2020, přípravou dnešního jednání zejména 21. 4. 2020, kdy byl
schválen návrh programu ve znění, jak byl zaslán zastupitelům a zveřejněn na úřední desce.

Program rozvoje městyse, výstavba
Příprava na rekonstrukci úpravny vody, rozšíření vodovodu
a kanalizace
- rada byla pravidelně informována p. starostou o přípravách ohledně zahájení stavebních prací;
- rada se také seznámila s nabídkami zaslanými bankami na financování
akce;
- rada souhlasila s oslovením p. Běhouna k zajištění podkladů pro vydání
společného stavebního povolení pro vybudování vodovodních a gravitačních kanalizačních přípojek v souvislosti s akcí „Optimalizace zásobování vodou a odkanalizování městyse Jince“.
Vestavba čtyř odborných učeben v ZŠ, vybavení nábytkem
- rada vzala na vědomí informaci o přijetí dokumentu „Registrace akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na akci „Vestavba odborných učeben
– ZŠ Jince“ od MMR;
- rada souhlasila s termínem otevírání obálek v souvislosti s vyhlášeným
výběrovým řízením na akci „Vestavba odborných učeben ZŠ Jince (Vybavení nábytkem)“, které proběhlo dne 29. 4. 2020 ve 13 hodin;
- následně rada schválila výsledek výběrového řízení a pověřila p. starostu podpisem smlouvy s dodavatelem Labor – komplet, s.r.o.
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Centrum pro opětovné využití výrobků – dvě haly na SD
- rada byla informována o postupu stavebních prací a na posledním jednání byla informována o dokončení akce.
Oprava komunikace Pod Váhou
- rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Jince – oprava ulice Pod Váhou“, kdy nejnižší nabídku podala spol. Strabag, a.s.,
schválila výsledek výběrového řízení a pověřila p. starostu podpisem
smlouvy s dodavatelem;
- rada byla informována o postupu stavebních prací.
Sociální bydlení v městysi Jince - 7 bytových jednotek
v č. p. 28
- rada schválila opětovné vyhlášení výběrového řízení na akci „Sociální
bydlení v městysi Jince“;
- vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Sociální bydlení
v městysi Jince II“, kdy nejnižší nabídku podala spol. Invessales, spol.
s r.o., rada schválila výsledek výběrového řízení a pověřila p. starostu
podpisem smlouvy s dodavatelem.
Rekonstrukce č.p. 32
- rada souhlasila, aby akce „Jince č.p. 32 snížení energetické náročnosti
budovy“, která měla být částečně financována z dotace MMR (IROP),
byla vzhledem aktuální situaci pozastavena (očekávaný pokles daňových
příjmů do rozpočtu městyse).

Rozpočet a fakturace
- rada byla pravidelně seznamována s plněním rozpočtu a stavech na bankovních účtech;
- rada se seznámila s rozpočtovým opatřením č. 2 pro rok 2020 – bude
předmětem jednání;
- rada se také zabývala vyplacením dotací spolkům pro rok 2020;
- rada vydala Dodatek č. 1 ke směrnici o poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu Městyse Jince organizacím působícím v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, ochrany životního prostředí, kultury a dalším neziskovým zájmovým organizacím a církvím (dále jen organizacím) – schválené radou městyse Jince
11. 4. 2011 s účinností od 22. 4. 2020 – jednalo se pouze o změnu termínů pro podání žádosti a následné vyúčtování.
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Bytové záležitosti
- rada na základě podkladů od bytové komise schválila uzavření nájemní
smlouvy od 1. 5. 2020 v č. p. 486 na byt č. 1 s p. Zachovou, byt č. 2
s p. Šnajdrovou, byt č. 3 s p. Vojířovou, byt č. 4 s p. Dobošem, byt č. 5
s p. Staňkovou, byt č. 6 s p. Šírovou, byt č. 7 s p. Štikovou, byt č. 8
s p. Kolářem na dobu určitou do 30. 4. 2021;
- rada částečně revokovala předešlé usnesení ohledně uzavření nájemní
smlouvy od 1. 5. 2020 v č. p. 486 na byt č. 1 s p. Zachovou a schválila
uzavření nájemní smlouvy s p. Zachovou od 1. 5. 2020 na byt č. 7 v č. p. 466
na dobu určitou do 30. 4. 2021;
- rada byla informována o předání bytů v domě č. p. 486;
- rada schválila uzavření nájemní smlouvy p. Pýchovou od 1. 5. 2020 na
byt č. 1 v č. p. 486 na dobu určitou do 30. 4. 2021 a uzavření nájemní
smlouvy p. Karáskem od 1. 5. 2020 na byt č. 3 v č. p. 165 taktéž na dobu
určitou do 30. 4. 2021.

Problematika SMJ a SBJ
- rada schválila účetní závěrku obou příspěvkových organizací.

Problematika ZŠ a MŠ Jince
- rada schválila účetní závěrku organizace;
- rada byla pravidelně informována o situaci v ZŠ a MŠ Jince;
- na posledním jednání proběhlo setkání s p. ředitelem, p. zástupcem
a p. hospodářkou, předmětem jednání bylo zejména znovuotevření MŠ
a ZŠ pro žáky prvního stupně, výsledek zápisů do prvních tříd a informace ohledně čerpání rozpočtu organizace.

Organizační záležitosti
- rada souhlasila s přípravou výběrového řízení na provozování sauny
a nově vybudovaného sportoviště v areálu Sokolské zahrady;
- rada vzala na vědomí stížnosti na soužití občanů;
- vzala na vědomí informaci ohledně umístění přístřešku u autobusové zastávky (mezi hotelem Kratochvíl a čerpací stanicí) na cizím pozemku
(SJM Mrštík Pavel Ing. a Mrštíková Eva Ing.) a souhlasila s oslovením
právního zástupce městyse k projednání záležitosti;
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- schválila uzavření dodatků ke smlouvám o pronájmu nebytových prostor
v majetku městyse, u kterých došlo ke změně v souvislosti s přechodem
služby dodání tepla, vodného a stočného do druhé snížené sazby DPH;
- rada byla informována p. starostou o jednání s Mgr. Kainem ohledně přípravy podkladů pro odprodej a odkup pozemků v souvislosti s komunikací na Běřín - cesta vede přes pozemky soukromých majitelů;
- rada souhlasila s vyřazením knih dle návrhu knihovnice ze dne 15. 4.
2020 a vzala na vědomí informaci o získání dotace od Ministerstva kultury na pořízení knihovního systému a počítačové sestavy.

Personální záležitosti
- rada schválila uzavření dohody o provedení práce na sezonní práce v oblasti údržby zeleně s p. Suchým, uzavření dohody o provedení práce na
úklid společných částí domu č. p. 486 s p. Šírovou;
- rada souhlasila s přijetím dvou brigádníků na dohodu o provedení práce
na údržbu zeleně a jiné pomocné práce.

Žádosti
- rada projednala čtyři žádosti obyvatel Zborovské o vydání parkovacích
karet (vyhověno ve dvou případech);
- rada souhlasila se zatrubněním příkopu před domem č. p. 234, které si
na vlastní náklady provedou majitelé domu po dohodě se zaměstnancem
PO SMJ p. Jíchou;
- rada se zabývala žádostí p. Svobody, nájemníka bytu č. 5 v č. p. 165,
o snížení nájmu z důvodu problémů vyskytujících se za období užívání
bytu;
- rada souhlasila jakožto vlastník komunikace se snížením silničních
obrubníků za účelem vybudování dodatečného vjezdu na pozemek
p. č. 1635/31 majitelů Romana a Petry Vlachových;
- rada souhlasila s vybudováním vjezdu na komunikaci II/118 ve spodních
Rejkovicích, majitelka paní Burešová;
- rada vzala na vědomí žádost Ekonomického bydlení, s.r.o. o projednání
prodeje pozemku p. č. 705/7 a 705/4 v k. ú. Jince pro účely soukromého
parkování a navrhla zastupitelstvu žádost zamítnout.
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Návrh usnesení Zastupitelstva městyse Jince
ze dne 30. 4. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: Mgr. Petr Vejr a Mgr. Vítězslav Sklenář.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu:
Ing. Jána Vavreka, Vladimíra Valtu.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání
zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. dle přílohy
č. 1 zápisu.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
Rady městyse za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 dle přílohy č. 2 zápisu.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s financováním akce
„Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou městyse Jince" a "Odkanalizování části městyse Jince" pomocí úvěru ve výši 60.000.000,- Kč.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí úvěru na financování projektů "Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou městyse Jince" a "Odkanalizování části městyse
Jince" ve výši 60.000.000, - Kč se splatností 17. 12. 2040, s měsíčními splátkami 250.000, - Kč od 15. 1. 2021 a s pevnou úrokovou sazbou 0,96 %
p. a. s Československou obchodní bankou, a. s. a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí se změnou programu
jednání, a to předřazením bodu programu č. 6 „Informace“ před bod programu č. 4 „Rozpočtové a finanční záležitosti“.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o přijatých opatřeních v souvislosti s nouzovým stavem a pověřuje radu
městyse Jince stanovením termínu pro otevření mateřské školy na svém
nejbližším zasedání.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o aktuálním stavu plnění rozpočtu 2020.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu 2020 dle přílohy č. 3 zápisu.
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Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince
a) bere na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly dne 28. 2. 2020 u městyse Jince;
b) schvaluje přijatá opatření k zamezení opakování nezákonných postupů
orgánů městyse a bere na vědomí, že opatření k odstranění nedostatků
nelze z povahy pochybení přijmout.

Z jednání Zastupitelstva městyse Jince.
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Středočeský kraj nabízí
živnostníkům bezúročné půjčky
Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje
žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou
krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem
ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše
podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do
15. března 2024.
Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají
do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil
2,75 mld Kč.
Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!
Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:
http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz.
Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění.
Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke
dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a
zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která
nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat
exekuční
a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí.
Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.

Víte, jaká je v Jincích momentální kvalita ovzduší?
Můžete si to ověřit na www.jince.cz v nové záložce
Index kvality ovzduší (IKO).
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Krátce z obce

Nové parkoviště v ul. Čsl. dělostřelců. Následovat bude úprava nejbližšího
okolí. Foto Jitka Kadeřábková a Miroslav Maršálek.

Proběhlo výběrové řízení na vybavení čtyř odborných učeben
s příslušenstvím v Základní škole Jince, které byly vybudovány
během loňského roku ve střešní
nástavbě. Vybavení učeben bude
ve výši cca 4,1 mil. Kč.

Koncem dubna byla zahájena rekonstrukce ulice Pod Váhou. Jedná se
o boční komunikaci vedoucí od pečovatelských domů ve Slavíkově ulici
u náměstí kolem zahrady zámku, skladového hospodářství městyse, památné lípy až na hlavní silnici
proti kovárně. Ve výběrovém řízení zvítězila firma
Strabag, která nabídla pro
obec nejvýhodnější nabídku
s cenou 3 742 tisíc Kč. Kč
bez DPH. V polovině května
dostala komunikace nový
asfaltový povrch. Vylepšo-
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vat se bude i prostranství kolem nové památné lípy, současně se upraví také
příjezd do areálu huti Barbora, kde se připravuje další etapa rekonstrukce
tohoto významného a veřejností sledovaného objektu.

Dlouho připravovanou událostí bylo předání nové osmibytovky u zdravotního střediska nájemníkům. K tomu došlo v úterý 28. dubna. Šest menších je určeno vždy pro jednu osobu, ve dvou bytech v prvním patře bude
bydlet maminka s jedním malým dítětem. Slavnostního předání klíčů se
ujal starosta městyse Jince RSDr. Josef Hála, o další formality se postaral
vedoucí technických služeb městyse Jince Ing. Aleš Hlaváček.
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Oslavy 75. výročí osvobození Československa od fašistického Německa
a ukončení 2. světové války ve střední Evropě proběhly letos vzhledem
k situaci ohledně koronaviru skromně.
V pondělí 11. května tradičně položili věnce k památníku obětem 1. a
2. světové války na náměstí 1. máje představitelé armády v čele s plukovníkem Milanem Kalinou, velitelem 13. dělostřeleckého pluku, a RSDr. Josefem Hálou, starostou městyse Jince. Veřejnost tentokrát přítomna nebyla.

Již dva dny předtím, v sobotu 9. května navštívili zástupci městyse Jince,
Komunistické strany Čech a Moravy, Klubu českého pohraničí i mladé
generace památná místa na Jinecku. Trasa byla tradičně zahájena na jineckém hřbitově u hrobu sovětských vojáků, kteří přišli o život v posledních dnech války. Květy položil starosta městyse Jince také k pomníčku
„Partyzána“ na Klínku. Je potěšitelné, že se i v nelehké době těší toto
památné místo velké pozornosti obyvatel regionu, ale i turistů. Svědčí
o tom množství květů i svíček před pamětní deskou.
Městys Jince
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Služby městyse Jince

červen 2020

S B Ě R N Ý D V Ů R a KO M P O S T Á R N A
jsou zřízeny pro fyzické osoby – občany s trvalým bydlištěm v Jincích,
Rejkovicích a Běříně.

O T E V Í R A C Í H O D I N Y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 15.00 hod.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
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.

Na webových stránkách www.jince.cz (sekce Služby městyse
Jince) byl zveřejněn nový CENÍK SLUŽEB příspěvkové organizace Služby městyse Jince na pronájem techniky a materiálu,
platný od 1. 2. 2020.
Ing. Aleš Hlaváček, tel. 773 830 703, vedoucits@jince.cz

Termíny svozů SKO v r. 2020 - svozový den ČTVRTEK
23.
24.
25.
26.

Červen 2020

27.

Červenec 2020

4.
11.
18.
25.

6.
6.
6.
6.

1
1
1
1

x
x
x
x

7
7
7
7

2. 7.

1x7

28.

9.7.

1x7

29.

16. 7.

1x7

30.

23. 7.

1x7

31.

30. 7.

1x7
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1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI
1 x 14

1 x 30

32.

6. 8.

1x7

33.

Srpen 2020

13. 8.

1x7

34.

20. 8.

1x7

27. 8.

1x7

3. 9.

1x7

10. 9.

1x7

35.
36.

Září 2020

37.
38.

17. 9.

1x7

39.

24. 9.

1x7

1. 10.

1x7

41.

8. 10.

1x7

42.

15. 10.

1x7

43.

22. 10.

1x7

44.

29. 10.

1x7

40.

Říjen 2020

KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

30. dubna řešili zaměstnanci SMJ poruchu na prameništi Slonovec, kde
docházelo k úniku vody. V těžko přístupném terénu bylo potřeba vyměnit
asi 50 metrů potrubí.

Služby městyse Jince a sběrný dvůr
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Informace z redakce

červen 2020

Informace z ordinace
V ordinaci praktického lékaře MUDr. Jaroslava Smutného začíná postupné rozvolňování, a to tak, že jeden pacient bude u lékaře, jeden u sestry
a jeden v čekárně.
Každý, kdo bude mít jakékoli příznaky respiračních onemocnění, zavolá
předem do ordinace a přijde ve smluvenou hodinu.
Vzhledem k této situaci budou ošetřeni cca tři pacienti v jedné hodině,
poslední bude přijat jednu hodinu před koncem ordinačních hodin. Žádáme pacienty, aby dbali informací, chráníte tím nejen sebe, ale i ostatní.
Odběry krve budou zatím
pouze ve čtvrtek od 7.00 do
8.30 hodin. V tento den si budu
pro každého přicházet před zdravotní středisko.
Pokud budete chtít poslat léky
e-receptem, mějte připravený
seznam léků a číslo telefonu,
na které bude recept zaslán.
Děkujeme.
Telefon do ordinace: 318 692 205.

Iva Jelínková

Pošta v Jincích
přešla do běžného provozu, otevírací hodiny jsou v plném rozsahu (pondělí
až pátek od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 h, sobota 8.00–10.00 h).
Telefonní číslo na poštu: 954 226 223.

Čtenáři píší
K mým 90. narozeninám jsem dostal více než 30 písemných a telefonických
blahopřání od jineckých občanů. Děkuji nejen jim, ale i těm od slovenské
Detvy, z Bratislavy a z moravského Prostějova. Děkuji bývalým čs. vojákům, kotelníkům či bývalým Bobrům, kteří chovajíc na kolenou svá vnoučata, vzpomněli si na starého dědka a podařilo se jim ho dohnat k slzám.
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Za to všem, všem, všem děkuji – i když dnes, kdy byly vynalezeny peníze,
přestává být poděkování, a někdy i slušnost, v módě.
Pozdrav všem gratulantům posílá Jarda Kubíček.
PS: Přeji všem, i když už nemůžou být úplně zdraví, a nejsou hlavně
nemocní.

Manželé Zdeňka a Jaroslav
Kubíčkovi s místostarostou
městyse Jince Ing. Jánem
Vavrekem, který přišel panu
Kubíčkovi pogratulovat
k loňským narozeninám.
Hodně pozdravů zasílají
jineční přátelé a kamarádi.
Foto Ung.

Rády bychom touto cestou poděkovaly mužům Tyllovým, a to Jaroslavu staršímu a mladšímu a Václavu mladšímu.
Vrame se do doby před nouzovým stavem, kdy v prosincových, lednových
a únorových víkendech věnovali tito pánové svůj volný čas úklidu pod jejich pozemkem. Stráně, které vyčistili od náletů, křovin a v nich ukrytých
odpadků, náleží Českým drahám.
Obnovili i tok stojaté vody ve strouze (původně náhon na mlýn). Při procházce k rybníku Kopáčov nebo ke Kubově lávce stojí pohled z Černého
mostu dolů k trati za povšimnutí.
Patří vám velký dík, pánové. Dubnový Den země jste totiž zvládli perfektně, a to v předstihu, ještě před karanténou.
Renáta a Denisa Ličákovy
Kolektiv naší prodejny Uzenářství Jaromír Dvořák v Jincích děkuje touto
cestou panu starostovi Josefu Hálovi za péči, jakou věnoval během
nouzového stavu našim prodavačkám, i ostatním obchodům. Zajistil pro
nás rukavice, roušky, desinfekci, několikrát nás osobně navštívil a podpořil. Moc si toho vážíme.
za kolektiv Ilona Veselá
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Ovce a kozy znovu spásají Vystrkov
Území Vystrkova je jedním
z mála míst, kde rostou pro
Brdy netypické teplomilné
rostliny. Správa CHKO zde
proto provádí management
přírody s využitím stáda
koz a ovcí, které zde nežádoucí vegetaci od jara do
podzimu spásají.
Foto
Miroslav Maršálek

Městys Jince
Jinecký zpravodaj
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Brdské lesy

Na facebooku
spravujeme tyto stránky:

Informace z regionu nabízejí čtenářům
Podbrdské noviny.

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

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. června 2020
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Nahlédnutí do historie
V tomto roce se budeme věnovat historii Jinec v 19. století, jak
byla popsána v článku Jana Beránka z roku 1998, uveřejněném
ve sborníku „Podbrdsko“ Státního okresního archivu v Příbrami.

VI. část | Plány na zvelebování obce
Ještě nebyla dokončena stavba kanalizace a již nejpozději v roce 1897
se započalo se stavbou chodníku, zhruba od silničního mostu vedoucího
do Běštína až nejméně ke kříži nad tehdejším hostincem „Cibulka“ (dnes
Sokolovna). Stavěl se převážně na levé straně okresní silnice (ve směru
na Příbram). Byl vybudován krásný mozaikový chodník s kamennými obrubníky. Jen za vydláždění 1 metru čtverečního tohoto chodníku – bez
materiálu – zaplatila obec 20 kr. Nepatrné zbytky tohoto chodníku se zachovaly jen v dolních Jincích. Ještě předtím – na sklonku r. 1894 – se rozhodlo obecní zastupitelstvo, že náměstí se má „učiniti sjízdným. Později –
po roce 1901 – bylo jednoduše vydlážděno i náměstí. Místo starých kaštanů byly podél Ohrazenického potoka vysázeny lípy. Ani touto stavbou budovatelské úsilí v Jincích neskončilo.
Kromě průběžných oprav cest přímo v obci (nebo třeba schodů ke kostelu), i v jejím blízkém okolí – např. směrem k Vystrkovu, na Klínku či do
Běřína, se snažilo vedení obce i o zkrášlování obce zejména vysazováním
ovocných či okrasných stromů podél komunikací, okolo kostela apod.
Jako již mnohokrát v jiných případech i tentokrát doporučil starosta obce
Dominik Eška zřízení zvláštního „Okrašlovacího spolku“, který – jak jeho
název ukazuje – by se staral o lepší vzhled Jinec a okolí. K založení tohoto
spolku došlo 7. dubna 1896 a jeho prvním předsedou se stal nájemce knížecího pivovaru Antonín Šilinger.
Poslední velkou investiční akcí, která se v Jincích uskutečnila v této době,
bylo vybudování vlastního obecního domu – či úřadu. Dosud se veškeré
schůze, jednání, volby atd. konaly bu v bytě starosty či v některém hostinci. Po postavení nové školní budovy v r. 1882 stará škola pod farou
chátrala. Na počátku 90. let 19. století ji koupila od místní školní rady
jinecká obec. Ale až za dva roky, v prosinci 1892, se rozhodlo v obecním
zastupitelstvu budovu rekonstruovat na obecní úřad. Byl vypsán konkurz
na její adaptaci.
Z několika nabídek byl opět vybrán již vícekráte zmiňovaný stavitel Václav Procházka. Náklady na tuto přestavbu byly nemalé, jak vyplývá z jednání obecního zastupitelstva 3. 10. 1893. Tehdy bylo usneseno použít
z kmenového jmění obce 494 zl. uložených v jinecké záložně. Navíc si vy-
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půjčil 2 500 zl., které se budou splácet 10 let. Přestavba pokračovala velmi
rychle. Už v prosinci 1893 se jedná o kolaudaci adaptované budovy a 14. ledna 1894 je podepsán protokol o předání celé budovy obecnímu zastupitelstvu.
Dne 21. června 1894 byl obecním zastupitelstvem schválen nákup nábytku
do obecního úřadu. Přestavba a vybavení se zdála některým občanům příliš nákladná: obecní zastupitelstvo se zabývalo stížností „E. Míky a soudruhů na luxusní hospodaření“ představitelů obce. Byla ustavena zvláštní
komise, která měla kvalifikovaně odpovědět na tuto stížnost. Je tedy zřejmé, že ne všichni jinečtí občané souhlasili především s přestavbou někdejší
školy na obecní úřad. Konečně 29. listopadu 1894 se poprvé konala schůze
obecního zastupitelstva v budově bývalé školy č. p. 19. Starosta D. Eška
zahájil schůzi slovy: „Velectění pánové! Zahajuji schůzi a mám velké potěšení z toho, že právě mně se dostalo toho úkolu, že vás mohu uvítati
v našem vlastním domě. Pronáším proto přání, bychom se všichni spojili
zde ke společné práci pro zdar a rozkvět naší milé obce.“
Všemi zmíněnými stavbami – a to i včetně obecního úřadu – byly v zásadě
realizovány skutečné potřeby celé obce. Pochopitelně, že o jejich uskutečnění se zasloužilo celé obecní zastupitelstvo. Ve většině případů je ovšem
inicioval starosta obce Dominik Eška, na jehož bedrech (spolu s radními)
ležel největší díl práce i odpovědnosti.
Zdroj: Sborník Podbrdsko č. V/1998, článek Jince před sto lety, autor Jan Beránek.

Pokračování příště.

Ung.

Místo staraých kaštanů byly kolem roku 1901 podél Ohrazenického potoka
vysázeny lípy.
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Společenské centrum Josefa Slavíka

červen 2020

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

na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která
se bude konat ve středu 10. června 2020. Další schůzka se uskuteční až v září.
➢ 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 4. června
2020. Další schůzka se uskuteční až v září.
➢ Senior klub se schází každé úterý od 14 hodin ve Společen-

ském centru Josefa Slavíka.

Milí výtvarníci,
ráda bych vás pozvala na kurz malování akrylovými barvami
na plátno, který se uskuteční v sobotu 13. 6. od 9 do 17 hodin.
Místo konání je v Jincích
v nově otevřeném centru
Trilobit na náměstí,
vlevo vedle restaurace Eška.
Prostor je pěkně velký,
vybavený několika umyvadly,
prostě připraven na výtvarnou
činnost ☺.
Velice se na všechny těším
a určitě se můžete těšit
na kurzy i o prázdninách.
Kamila Poláková
Informace a rezervace:
polak.kamila@seznam.cz
tel. 607 185 016
www.brdskeslunce.cz
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Knihovna Jince

červen 2020

Nezapomeňte, knihovnu, internet pro veřejnost, kopírovací a laminovací službu, zhotovení kroužkové vazby můžete využít i tentokráte první sobotu v měsíci, tedy 6. 6. 2020 od 9 do 12 hodin.

MAGNESIA LITERA (19. ročník) – cena čtenářů
– nejlepší původní česká beletrie (próza, poezie, dětská kniha) vydaná
v roce 2019

Stejně jako v minulých letech se chceme podílet na čtenářské části soutěže
Magnesia Litera.
Hlasovat můžete prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na:
https://www.magnesia-litera.cz/#nominace
V tomto hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno
a adresu dotyčného čtenáře (anketa tedy není anonymní). Je to proto,
že každý mail bude zařazen do slosování. Vylosováno bude 500 čtenářů,
kteří pak získají poukázku v hodnotě 200,- Kč na nákup knih od knihkupectví Kosmas. Hlasovat můžete do konce srpna 2020.

Vyhlášení soutěže: BOŽÍ (JAKO) BOŽENA –
termín PRODLOUŽEN!!!
Městská knihovna Dobříš vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž pro děti
i dospělé ke 200. výročí narození Boženy Němcové. Máte rádi pohádky
Boženy Němcové, Babičku či jiné její dílo? Zaujal vás osud spisovatelky,
jejíž tvorba zajímá čtenáře i v roce jejích dvoustých narozenin? Pište,
malujte, sochejte, fote, natočte video… Dopište pokračování vaší oblíbené
pohádky či napište vlastní pohádku, ilustrujte scénu z jakékoli knihy B.N.,
natočte blahopřání Boženě k narozeninám, zamyslete se nad odkazem
a významem jejího díla pro dnešní společnost nebo třeba vyprávějte o své
vlastní babičce.
Práce musí být předány nebo odeslány do Městské knihovny Dobříš nejpozději do 30. června 2020.
Více na - https://www.knihovnadobris.cz/vyhlaseni-souteze-bozijako-bozena/

Dotace z Projektu Česká knihovna 2020
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v letech 2011–2019, připojuje
k projektu Ministerstva kultury ČR podporující nákup nekomerčních titu-
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lů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti
a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny. Z tohoto projektu jsme dne 11. května 2020 objednali
25 titulů knih v celkově částce 5.496 Kč + 20 titulů knih v rezervě
za dalších 4.345 Kč, které získá knihovna zcela zdarma. Budou nám dodávány tak, jak se objeví na knižním trhu.

KNIŽNÍ NOVINKY
I v květnu 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

Společenské hry k vypůjčení
Rozšiřujeme výpůjční dobu ze 14 dní na 30 dnů na měsíc červen až
srpen.
1. Ubongo (honba za diamanty) – rodinná hra pro 2 – 4 hráče od 10 let
2. Osadníci z Katanu – karetní hra pro 2–4 hráče od 8 let
3. V kostce svět – vzdělávací hra pro 1 a více hráčů od 8 let
4. Zlaté Česko – kvízová hra až pro 6 hráčů od 12 let
5. Dominion – strategická hra pro 2–4 hráče od 8 let
6. Párty Alians - Velká sázka – párty hra pro 4 a více hráčů od 11 let
7. Osadníci z Katanu – rodinná hra pro 3-4 hráče od 10 let
8. Umí prase létat? Na cesty – dětská hra pro 2-4 hráče od 5 let
9. Pirátské kostky – kostková hra pro 2-5 hráčů od 8 let
10. Mölkky – venkovní hra pro 2 a více hráčů od 6 let
11. Velbloudí dostihy na cesty – rodinná hra pro 2 až 6 hráčů od 8 let
12. Neobvyklí podezřelí – párty hra pro3 až 16 hráčů od 14 let
13. Ominoes: Kostky bohů – strategická hra pro 2 až 4 hráči od 8 let
14. Ostrov Skye – rodinná strategická hra pro 2 až 5 hráčů od 8 let
15. Costa Rica – rodinná hra pro 2 až 5 hráčů od 8 let
16. X bere – karetní hra pro 2 až 4 hráče od 8 let
Upravená pravidla půjčování pouze na dobu měsíc červen až
srpen:
• výpůjčka na 30 dnů
• jedna hra pro jednoho čtenáře
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• hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři
• před půjčením je nutné zkontrolovat obsah hry a čtenář obdrží potvrzení
o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry
• za pozdní vrácení je účtována upomínka ve stejné výši jako u knižních
titulů

Zájezd do Techmanie Science Centera Plzeň ZRUŠEN
Pro vítěze soutěže „Kde končí svět“ ze ZŠ Hluboš Simonu Čajanovou,
Nicol Buchtelovou, Nikolu Šmalclovou byl v dubnu připraven zájezd
do Techmanie Science Centra Plzeň. Bohužel, zájezd se nemohl uskutečnit. Jako náhradu jsme pro děvčata zvolili knihu. Knižní poukázky budou
předány cestou p. uč. Marie Tetourové.
Celkovým vítězem soutěže „Kde končí svět“ 2019/2020 za PŘÍBRAMSKÉ
KLUBKO a „Rytířem krásného slova“ se stala Markéta Hamplová ze Sedlčan, která měla být v úterý 2. června 2020 v Zrcadlové kapli v Klementinu
za Příbramsko klubko pasována. Klub dětských knihoven SKIP oznamuje, že z důvodu opatření proti koronaviru se v plánovaném termínu slavnostní předání neskuteční.
Projekt ovšem není zrušen, ale prodloužen do dalšího školního roku
s vyvrcholením v červnu 2021. S tématem „Labyrint světa, Komenský
a ráj knížek“ tak bude možné dále pracovat, rozpracované dodělat, rozšířit a obohatit o nové nápady.
Všem účastníkům soutěže ještě jednou moc gratulujeme.

Připomínáme:

Soutěž pro děti na měsíc ČERVEN
Téma:
VODNÍK čili HASTRMAN
Odevzdání:
Vyhodnocení:

do 5. června 2020
12. června 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka
(dle aktuální situace)
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.

Výtvarné dílničky
se v červnu konat nebudou.
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Připravujeme:

Nová soutěž pro děti na měsíc ČERVENEC
Téma:
HUDEBNÍ NÁSTROJE
Odevzdání:
Vyhodnocení:

do 10. července 2020
17. července 2020 od 15 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka

Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.

Červencové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 do 16.45 hod.

8. 7. 2020
15. 7. 2020
22. 7. 2020
29. 7. 2020

Říše hmyzu a bezobratlí
Včela medonosná
Mravenec Ferda
Hlemýž

Už se těšíme, až se naše společné tvoření zas rozjede na plné obrátky.

Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Knihovna Jince

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

28

Jinečáček z. s.

červen 2020

Správy z Jinečáčku
Milovaná bytosti,
dnešný deň patrí tebe.
Na tento svet si prišla s otvoreným vedomím, nekonečnou láskou,
žiarivosou a hlbokou krásou.
Si hravá, odvážna, spontánna, pravdivá a opravdová.
Si jedinečná a výnimočná.
Želám ti, aby bohatstvo, ktoré si so sebou nesieš, si si udržala a zároveň rozvýjala v tom najvznešenejšom zmysle.
Aby a poslanie napĺňalo a obohacovalo.
Aby skrz neho si rástla osobnostne i duchovne.
Aby svojím poslaním si mohla
by prospešná celku v najčistejšej forme.
Zároveň, aby ti umožnilo ži
radostný, šavnatý a harmonický život.
Som tu navždy s tebou.
Miluj život a zosaň sama sebou.
Tvoja maminka (za všetky
maminky, pre všetky deti)
Bozkávam.
Monika Hrňa

Jinečáček
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Pionýrská skupina Jince

červen 2020

Oddíl TRILOBIT
Pravidelné schůzky oddílu Trilobit se rozeběhnout ve
středu 3. června 2020. Sejdeme se v klubovně ve Společenském centrum tradičně ve 14 hodin. Na všechny se moc těšíme a doufáme,
že si spolu užijeme, alespoň ten poslední měsíc. Plánujeme schůzky v přírodě v blízkém okolí.
Na červen plánujeme konečně i další tvořivé dílničky.
Chystáme výrobu jednoduchých loutek, šperků, lapačů snů.
Malí tvořílkové se sejdou v pondělí 1. a 15. června 2020. Dílničky jsou
určeny pro děti ve věku 5-9 let.
Malí kutilové od 10 let pak budu vyrábět v pondělí 8. a 22. června 2020.
Příspěvek na materiál je 50,- Kč.
Dílničky plánujeme i na prázdniny.
Na dílničku je potřeba se s ohledem na omezený počet přihlásit
(marketa@pionyr.cz, 777 793 701 nebo na FB).

Nové prostory pro tvořivé dílničky byly slavnostně otevřené začátkem března, krátce před vyhlášením nouzového stavu.
Foto Miroslav Maršálek

Markéta Fraitová, vedoucí oddílu
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Šachový kroužek PS Jince
Schůzky šachového kroužku
se budou po dobu mimořádných opatřeních konat nepravidelně v úterý,
čtvrtek a pátek. Termíny budou uveřejňovány na našem webu a Facebooku, zájemci se budou muset přihlásit a vyčkat na potvrzení přihlášky vedoucím.
Účast se nebude hodnotit kvůli rozdílným podmínkám zájemců. Navíc nechceme nutit případné nemocné k přítomnosti v kolektivu zdravých jen
kvůli zisku bodů. Bude se pouze evidovat přítomnost všech účastníků pro
případ nutnosti „trasování.“ Větší důraz bude na samostatné domácí
a venkovní aktivity.

V únoru a březnu byla klubovna plná šachistů.

Celoroční soutěž,
tak jak ji známe, byla ukončena 13. března. Celkové vyhodnocení proběhne koncem školního roku. Je možné, že se uskuteční venku, aby se mohli
zúčastnit všichni zájemci. Dnes však nelze odhadnout, kolik jich bude.
Na jedné straně se posledních schůzek i výletů kroužku účastnilo více
dětí, než kolik jich získalo alespoň jeden bod za celou, první tři měsíce
trvající, etapu. Na druhé straně je možné, že některé členy už po obnovení
běžné činnosti neuvidíme.
Je hotové vyhodnocení tří etap celoroční soutěže šachového kroužku
Pionýrské skupiny Jince. Prakticky proběhne nejspíš v první polovině
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června a bude se týkat všech, kteří se mezi nás vrátí. Posuzují se aktivity,
kterých se měli možnost účastnit všichni zájemci.
Nyní alespoň prozradíme ty nejlepší. První etapa byla vyhodnocena na
podzim.
Ve druhé etapě od října do ledna je v čele toto pořadí (umístění, jméno,
body):
1 Brotánek Tomáš
127
2 Přibyl Vojtěch
122
3 Mezera Antonín
108
4 Kaucký Kryštof
105
5 Mauric Jan
103
6 Šimpachová Anna
96
7 Maršálek Daniel
76
8 Došek Vojtěch
73
9 Nykonyuk Lev
70
10 Lísková Tereza
57
Následují Jakub Šafarčík, Adam Hečl, Karel Šimpach, Vojtěch Martan,
Ondřej Vlach a další.

Tonda Mezera

Jakub Šafarčík

Jan Mauric

Kája Šimpach

Tomáš Brotánek

Ivana Mauricová

32

Ve třetí etapě se mohou nejvíce těšit na vyhodnocení:
1
Brotánek Tomáš
105
2
Šimpachová Anna
80
3
Lísková Tereza
76
4
Maršálek Daniel
75
5
Mezera Antonín
74
6
Přibyl Vojtěch
73
7
Šmejkalová Nicol
73
8
Hečl Adam
71
9
Šafarčík Jakub
63
10
Kaucký Kryštof
51
Na paty jim ale šlapou Jan Mauric, Vojtěch Došek, Bohumil Cíza, Lev Nykonyuk, Šimon Ungr, Jakub Cíza, Anna Maršálková, Robert Tržil a další.
Zajímavé však bude i celkové hodnocení, které ale zatím neprozradíme.

Bohumil Cíza

Vojtěch Došek

Robert Tržil

Vojtěch Přibyl
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Jarní domácí soutěž
je pouze nouzovým řešením. Mohou se jí zúčastnit všichni zájemci, i nečlenové kroužku.
Soutěžící znají získané body, které jsou ale jen orientační.
V nejstarších žácích hodně dobrých šachistů přechod na samostatnou domácí práci nezvládlo. Proto mají největší šanci na medaili Tomáš Brotánek a Adam Hečl.
Mezi mladšími žáky se daří Antonínu Mezerovi a Lvu Nykonyukovi, k nim
se při vyhodnocení připojí Daniel Maršálek, Květoslava Čábelková nebo
někdo úplně jiný.
V nejmladších budou mezi oceněnými velmi pravděpodobně Jan Mauric
a Robert Tržil. Kdo se k nim přidá? Možná Vojtěch Došek, ale šanci má
ve všech věkových kategoriích vlastně ještě kdokoliv – i ti zatím vyčkávající.

Další připravované akce i pro děti a mládež:
průběžně: Jarní internetová domácí soutěž ŠK pro členy PS Jince a další
zájemce (pokud poskytli aktuální e-mail)
červen – září: Letní miniturnaje
Další akce: sledujte webové stánky Pionýrské skupiny Jince a Facebook
Pionýrská skupina Jince, rýsují se jisté možnosti

Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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Ze života školy

červen 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko
Slunečný barevný květen byl pro nás o to radostnější, že se
začala rozvolňovat koronavirová opatření a my jsme se mohli konečně začít připravovat na znovuotevření naší MŠ.
V rámci omezeného provozu jsme připravili pro přihlášené děti tři třídy
a dne 14. 5. 2020 jsme mohli přivítat děti.
Začátek provozu byl ztížen. Museli jsme pobývat pouze v areálu školky,
přestože máme v blízkosti krásný les a louky, kam tak rádi chodíme.
Pobyt na zahradě jsme si i tak užívali, ale na výlety po okolí se už těšíme.
11. května se konal zápis nových dětí do MŠ, který vzhledem k situaci
a nepřízni počasí proběhl na jedničku. Pevně doufáme, že nový školní rok
budeme moci zahájit tak jako dřív, bez nějakých omezení.
Na závěr patří velké poděkování všem rodičům za trpělivost a dodržování
hygienických a bezpečnostních opatření v prostorách MŠ.

za kolektiv
MŠ Sluníčko Jince
Veronika Steinová
a Lubomíra Endrštová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
Výuka v Základní škole a Mateřské škole Jince
dle mimořádných opatření
Informace ke dni 18. května 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na základě jednání rady
městyse Jince dne 29. dubna a
dne 11. května o znovuotevření byla mateřská škola otevřena od 14. května. Dle mimořádných opatření a požadavků z MŠMT a MZ (z 30. dubna) jsme vytvořili potřebnou
dokumentaci k přihlášení, zajistili informovanost všech rodičů telefonicky, zorganizovali
provoz a otevřeli tři vzdělávací skupiny. Mateřská škola
funguje dle opatření vyplývaFoto Miroslav Maršálek
jících z dokumentu „Provoz
mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaného
MŠMT.
Počet přihlášených dětí byl k 14. květnu čtyřicet šest. V první den otevření dorazilo pouhých devatenáct dětí, což vzhledem k naléhání obce a zákonných zástupců dětí na opětovné otevření mateřské školy všechny překvapilo.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Příprava na přijímací zkoušky
Základní škola se otevřela pro žáky 9. tříd od 11. května. Výuka probíhá
ve dvou skupinách tři dny v týdnu do stanoveného termínu přijímacích
zkoušek. Rovněž jako v případě mateřské školy byla provedena mimořádná opatření dle dokumentu „Ochrana zdraví základních škol v období do
konce školního roku 2019/2020“ vydaného MŠMT (č. j. MSMT-19185/2020-1),
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rodiče byli informováni telefonicky, zaslanou dokumentací i prostřednictvím webových stránek, měli možnost si osobně vyzvednout tištěné dokumenty ve vestibulu šaten. Žáci byli poučeni o mimořádných hygienických
zásadách a pravidlech ve škole.

Výuka I. stupně od 25. května 2020
S blížícím se celostátním termínem otevření základních škol pro I. stupeň
vrcholí dle instrukcí MŠMT (Ochrana zdraví základních škol v období
do konce školního roku 2019/2020) přípravy a organizace s tím spojené.
Rodiče byli informováni telefonicky, zaslanou dokumentací a prostřednictvím webových stránek. Měli možnost si osobně vyzvednout tištěné dokumenty ve vestibulu šaten. Přijati byli žáci, jejichž rodiče odevzdali kompletní požadovanou dokumentaci do pondělí 18. 5. 2020. Žáci budou poučeni o mimořádných hygienických zásadách a pravidlech ve škole.
Od 25. května bude otevřeno šest studijních skupin s maximální kapacitou 15 žáků. Ve stejných skupinách bude probíhat také stravování ve školní jídelně a odpolední družina. Příchody žáků do školy jsou rozdílné, stejně jako začátky vyučování, velké přestávky a čas stravování. Rodiče obdrží přesný harmonogram a mimořádný rozvrh výuky svých dětí a budou
požádáni o dodržování harmonogramu příchodu do školy. Harmonogram
je nutné přesně dodržovat z důvodu, aby se minimalizovalo potenciální
setkávání žáků z rozdílných skupin. Pedagogové i provozní zaměstnanci
byli proškoleni z hlediska mimořádných opatření týkajících se provozu
školy. Vstup rodičům a cizím osobám do budov školy nebude umožněn
a vyzvedávat žáky ze školní družiny bude možné pouze prostřednictvím
personálu na recepci školy u vchodu do šaten. Provoz školy je od *7:408:20 (záleží na začátku jednotlivé skupiny) do 16.30.
Hygienické zásady a pravidla ve škole jsou posíleny dle pokynů MŠMT.
Žáci budou prokazatelně poučeni v úvodní hodině. Každý žák bude mít na
den minimálně tři roušky a sáček na jejich uložení. Snažíme se učinit vše
pro ochranu zdraví žáků a zaměstnanců.

V neustále se měnící situaci je nutné sledovat oficiální informace
na webových stránkách školy ZŠ Jince https://www.zsjince.cz/.
Dále MZ ČR, MŠMT a jiná závazná opatření státních orgánů.
Mgr. Petr Brychta, Ph.D.
ředitel ZŠ a MŠ Jince
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

červen 2020

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/

Po dvouměsíční
přestávce byla
v pondělí
18. května
částečně
obnovena výuka
žáků v ZŠ Jince.

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

ZUŠ J. J. Ryby
v Rožmitále p. Tř.
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Český rybářský svaz, MO Jince

červen 2020

Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1. Schůze výboru se koná dne 2. 6. 2020 od 17.00 hod.
na domečku ČOV.
2. Výdej členských známek (pravidelný peněžitý příspěvek) na rok 2020 je
možné uhradit dne 2. 6. 2020 od 17.00 hod. do 17.30 hod. na výborové
schůzi u p. Zdeňka Beránka, nebo se domluvit o termínu výdeje telefonicky (mobil: 723 771 251).
3. Termín a čas výdeje povolenek k lovu na rok 2020 je nutné domluvit
u p. Reného Kenardžieva (mobil: 606 149 443, email: renekenardziev@seznam.cz). Proplacení brigádnických hodin (pracovní roční příspěvek) na rok 2020 je možné uhradit u p. Reného Kenardžieva.
4. Plnění pracovních povinností (brigády) bude probíhat v měsících září
a listopadu 2020. V měsíci říjnu 2020 proběhnou výlovy.
5. Na webových stránkách www.jince.cz Organizace, Společenské zájmové
a sportovní organizace, Český rybářský svaz, MO Jince najdete mimo
jiné tyto informace:
- ČRS – Informace SÚS k 7. 4. 2020 (Nová mobilní aplikace Raci v ČR),
- ČRS – Informace SÚS k 1. 5. 2020 (Bobr evropský a vydra říční
na revírech Středočeského územního svazu),
- ČRS – Informace ke dni 11. 5. 2020 (Návrhy na změnu Stanov ČRS).

Údržba rybníku Hejdov
Od měsíce ledna 2020 pokračuje celoroční údržba rybníku Hejdov.
Údržba zahrnuje na přilehlých pozemcích vyřezání náletů na severní, jižní a východní části včetně posečení
trávy na severní a východní
části.
Pozemky v západní části
u rybníku jsou neudržovány,
nebo jsou zde vytvořeny
podmínky pro hnízdění ptac-
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tva a možného úkrytu živočichů. V případě padlých stromů se stav prostoru vyhodnotí a provedla by se nezbytná údržba.
Výbor touto cestou děkuje našemu dlouhodobému členu,
p. Vladimíru Rosolovi za prováděné práce na tomto rybníku.

Přestupky rybářů a jejích řešení
Rybářská stráž
Jednou z povinností výboru je školení řádných členů místní organizace,
které v praxi realizujeme na členské schůzi. Předseda výboru na členské
schůzi konané dne 22. 2. 2020 ve „Zprávě o činnosti MO“ podrobně seznámil řádné členy s Rybářským řádem a bližšími podmínkami výkonu rybářského práva (Územního svazu města Prahy a Středočeského územního
svazu) platnými pro rok 2020 a 2021, včetně Dodatku č. 1 k popisům revírů na rok 2020.
Na webových stránkách www.jince.cz; ORGANIZACE; Společenské, zájmové a sportovní organizace; Český rybářský svaz, MO Jince zveřejňujeme
některé dostupné informace od ČRS, z.s, a ČRS, z.s., SÚS. V době uveřejnění tohoto článku na webových stránkách naleznete:
– Informace SÚS k 22. 4. 2020 Dodatek č. 2 k MP popisům 2020,
– POZOR! ČTETE! Změny v odlovu na našich vodních plochách!
– Informace SÚS k 29.4.2020 Kontroly-RS a
– Informace SÚS k 17.4.2020 Proběhla kontrola vodních ploch SÚS.
V informaci Jak funguje svaz, v části Rybářská stráž a přestupky,
najdete řadu zajímavých informací.
Dále považujeme za vhodné vás seznámit s výňatkem z článku Soupis rybářských revírů – mít, či nemít? autora p. Jana Štípka. Článek byl
uveřejněn v časopisu rybářství 5/2020.

Soupis rybářských revírů – mít, či nemít?
Proč s sebou musím tahat k vodě tištěný soupis rybářských revírů?
Takovou otázku si klade mnohý rybář, když připravuje rybářské doklady a snaží se nacpat do kapsy brožurku s Rybářským řádem a soupisem rybářských revírů. Revír přece dobře znám, rybářský řád také,
a pokud něco nevím, tak mám u sebe telefon s připojením k internetu
a potřebné zjistím na webu.
Odpově na toto povzdechnutí není nijak složitá a najdeme ji i ve vyhlášce č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství. Podle přílohy
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č. 8 tohoto právního předpisu je totiž Rybářský řád, přesněji řečeno
Bližší podmínky výkonu rybářského práva, součástí povolenky k rybolovu jako její oddíl III. Že se jedná o oddíl III povolenky je také vytištěno na titulní straně Rybářského řádu a soupisu rybářských revírů.
A protože Bližší podmínky výkonu rybářského práva by neměly úplný
smysl, aniž by bylo zřejmé, ke kterému revíru či revírům se vztahují, je
v brožurce i soupis, revírů, na nichž povolenka platí.
Ještě pro úplnost: povolenka se povinně skládá ze tří oddílů označených římskými číslicemi - první obsahuje kupon s druhem povolenky,
identifikaci rybáře a výdejce povolenky, druhá zahrnuje evidenci docházky a statistiku úlovků a třetí pak zmíněný Rybářský řád se soupisem revírů. Má-li tedy lovící povinnost se při kontrole prokázat rybářské stráži povolenkou k rybolovu, měl by u sebe mít i zmíněný soupis
revírů, nebo jde o povinnou součást povolenky. To však v praxi obvykle rybářská stráž nekontroluje, zejména není-li zjištěno závažné porušení povinnosti lovícího. A jen samotná absence brožurky s Rybářským
řádem a soupisem revírů, rozhodně není důvodem k postihu rybáře, zde
jistě postačí upozornění.
V Pracovním návrhu Stanov Českého rybářského svazu je i přesunutí
kárného řízení na úroveň ÚS a sjednocení ukládaných kárných opatření (uložení kárného opatření příkazem podle jednotného sazebníku, v případě odvolání v druhém kole předvolání před kárnou komisí).
V praxi pro místní organizace to bude znamenat:
- výbor místní organizace už nebude kárným orgánem druhého stupně,
- dozorčí komise místní organizace nebude kárným orgánem prvního stupně.
Závěrem: Na revíru 411061 LITAVKA 5 v roce 2019 bylo celkově provedeno 161 kontrol rybářské stráže. Z toho naše rybářská stráž provedla 148
kontrol. Rybářská stráž ČRS, z.s. SÚS provedla 13 kontrol.

Nákup testeru kvality vody
Dne 5. 5. 2020 na výborové schůzi předseda výboru předložil výboru návrh na zakoupení testeru kvality vody. MO vlastní tester kvality vody zakoupený v roce 1994, do jehož sondy nelze nakoupit originální náplně.
Je pravděpodobné, že s jinými náplněmi by sonda testeru nebyla funkční.
Z navrhovaných čtyř typů přístrojů výbor vybral a schválil nákup testeru
kvality vody s příslušenstvím, o jehož pořízení budeme informovat na webových stránkách.
výbor ČRS, z. s., MO Jince
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Český zahrádkářský svaz, ZO Jince

červen 2020

V době letních prázdnin uskutečníme
ZÁJEZD DO LIBERCE.
Navštívíme ZOO, botanickou zahradu a vyjedeme lanovkou
na Ještěd.
Termín bude včas oznámen na plakátech a našem Facebooku.
Připravujeme:
16. 9. zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“
13. 11. Květinový candrbál
5. 12. Plackování – soutěž o nejchutnější výrobek.
Koná se v hotelu Kratochvíl
Havelské posvícenské trhování se letos nekoná.
Iva Jelínková
předsedkyně ZO ČZS

Český svaz žen

červen 2020

Opět jste pomohli Diakonii - děkujeme!
Dne 14. května 2020 uspořádal
ČSŽ Jince sbírku pro humanitární
středisko Diakonie Broumov.
Sešlo se mnoho věcí, které se mohou ještě někomu hodit – oděvy,
nádobí a potřeby do domácnosti,
bytový textil, hračky, knihy atd.
Děkujeme občanům, kteří i letos
naši sbírku podpořili. Jejich pomoc
je velice prospěšná a záslužná.
Děkuji členkám našeho svazu žen, které se zapojily do organizace sbírky.
Veliké poděkování patří chlapům ze SMJ - Ing. Alešovi Hlaváčkovi a Karlu Horkému za pomoc s nakládáním těžkých balíků a pytlů, i za zapůjčení
kontejneru, který darovené věci ochránil před hrozícím deštěm do doby
příjezdu nákladního auta.
Pokud se vám doma během roku opět nějaké věci nahromadí, počítejte
s tím, že v květnu 2021 uspořádáme tuto sbírku znovu.
Foto Jitka Kadeřábková

Marie Kratochvílová
předsedkyně ČSŽ Jince
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Farnost Jince

červen 2020

Jinecká fara prochází rozsáhlou rekonstrukcí
Od prosince 2019 probíhá velká rekonstrukce farní budovy
a jejího okolí. I. etapa
se týkala rozsáhlých
prací na farské zahradě – likvidace náletových dřevin, kácení
suchých či přestárlých
stromů a keřů, která
se uskutečnila za pomoci Služeb městyse
Jince.
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Administrátor jinecké
farnosti Mariusz Walczak nás ochotně
provedl „stavbou“
a seznámil nás s dalšími plány. Část objektu je již hotová,
např. byt pana faráře
včetně příslušenství
v jižním křídle v 1.
poschodí. Ve všech
ostatních prostorách
farní budovy se stále
pracuje – budovala se
nová kanalizace, provádí se zednické a instalatérské práce, výměna zastaralých
rozvodů elektřiny,
některých nevyhovujících podlah apod.
Po dokončení se bude
v přízemí nacházet
velká jídelna, místnost pro přijímání
hostů, prostor pro
Charitu Příbram,
v 1. patře konferenční sál, kuchyňka
a sociální zařízení.

Rekonstrukcí prochází i okolí fary.

Další etapa, která byla zahájena v květnu, zahrnuje novou fasádu budovy,
opravu plotu kolem zahrady, dlažbu před vchodem do fary apod. Celou
rekonstrukci zajišuje a z velké části financuje Arcibiskupství Pražské,
na financování se podílí též jinecká farnost.
Budova fary s okolím se tak díky úsilí P. Walczaka, jeho trpělivosti i pevné
víře, že se dílo podaří, brzy stane důstojným místem farnosti i celé obce.
Ung.
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sport

červen 2020

Cvičení s Katkou
v mateřské škole Jince
Současné změny nám znemožňují cvičit společně
v MŠ Jince. Jako náhradu vám nabízím cvičení v přírodě.
Sejdeme se u školky v úterý 2., 9. a 16. 6. v 18 hodin a vyrazíme
někam na louku. Vezměte si pohodlné oblečení do přírody, podložku
(karimatku nebo deku) a vodu k pití. Končit budeme asi ve 20 hodin.
Pokud bude některý z těchto tří dnů pršet, tak se ten den akce ruší.
V červnu se vracím do masérny, kde se případně můžete objednat
na individuální hodinu cvičení.
Věřím, že v září se již budeme moci znovu setkávat v MŠ Jince na společných pohybových lekcích.

Na závěr ještě jedna malá INSPIRACE PRO ZDRAVÍ 3.
Možná už vnímáme svůj dech, pečujeme s láskou o své tělo a přátelíme se
se Zemí. Co můžeme prozkoumávat te?
Co se děje právě TEĎ? Na co myslím? Co říkám? Co dělám?
Máme velkou moc naplnit každý okamžik svého života plnou přítomností.
Na co myslím, když jím? Vnímám plně barvu, vůni, chu jídla? Uvědomuji
si, jakým způsobem se jídlo v těle pohybuje a co mu přináší? Co když to je
velmi zajímavý proces? Vychutnávám každé sousto nebo hltám, případně
jsem myšlenkami někde jinde?
A kde jsem, když s někým mluvím? Jsem u sebe, u něho, nebo někde jinde? Kde jsou mé myšlenky, názory, touhy a přání? Říkám to, co si myslím?
Svět, ve kterém většinou žijeme, se nachází v polaritě (černá a bílá, den
a noc, muž a žena, dobro a zlo…). Mohlo by se tedy zdát, že něco je
dobře a něco špatně. A v tomto světě to také často žijeme. Pokud však
projdeme o kousek dál, ocitneme se v Jednotě, kde + a – jsou pouze
odvrácené strany jedné mince. Tady platí: JE TO TAK, JAK TO JE. Pokud
naše vnímání posuneme tímto směrem, odpadá potřeba souzení, posuzování a odsuzování. Otevírá se nám svět plný příležitostí ke zkoumání,
objevování a hraní si. A kde začít? Nejlépe u sebe.
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Přeji všem krásné léto plné pohybu (vně i uvnitř) a protože je nyní složitější
komunikace s lékaři, můžeme nejdříve vyzkoušet doktory, které máme
k dispozici stále: 1. láska
2. slunce
3. vzduch
4. voda
5. klidná mysl
6. zdravá strava
7. smích
… a určitě znáte ještě další…
JE TO TAK – POKUD TO NENÍ JINAK ☺

S láskou Katka

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

Kurz Dobrý zrak bez brýlí, který se bude konat ve středu 17. 6.,
je již obsazený. Je možné se hlásit jako náhradník. Zájemcům o kurz
pošlu zprávu, kdy se bude konat příště (možná již v srpnu, případně
na podzim).
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JINECKÝ KROS
6. ročník závodu pro amatérské běžce v Jincích
je součástí Brdského běžeckého poháru.
Nový termín je

sobota 20. června 2020.

Start v 10.00 v areálu fotbalového hřiště SK Jince 1921
v Jincích – zde je i cíl.
Uskuteční se pouze závod pro dospělé, dětské závody jsou
zrušené.
Startovné: 150 Kč
Délka trati: 5,86 km, převýšení: +178 m, -187 m
Další informace a registrace:
https://www.brdskypohar.cz/info_zavodu.php?id_zavodu=11
Jinecký kros je součástí
Brdského běžeckého poháru,
spolupořadatelem je Městys Jince

Dalším závodem Brdského běžeckého poháru bude „Běh
Lochovice – Plešivec“, který se uskuteční v pondělí
6. července 2020 v 10.00 až 13.00 h. Start v Lochovicích.
Ivana Chocholová
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TJ Sokol Jince

červen 2020

Oznámení
Vzhledem k uvolňování opatření COVID-19 usnesením vlády
ČR č. 490 ze dne 30. 4. 2020 s účinností ode dne 11. 5. 2020
- uvolnění sportovní činnosti v prostorách sokoloven s omezením nejvýše 100 osob ve stejném čase při zachování bezpečnostních
a zvýšených hygienických opatření uvolnila TJ Sokol Jince tělocvičnou činnost všech oddílů dospělých členů včetně oddílů
cvičících na základě nájemních smluv s platností od 13. 5. 2020
v obvyklých časech.
Žákovský oddíl florbalu začal s pravidelnými tréninky od 25.
5. 2020, gymnastika a všestrannost žákyně v době uzávěrky tohoto čísla
zvažovala obnovení činnosti na základě domluvy s rodiči žákyň a s cvičitelkami, kterých máme pro tento oddíl v současné době nedostatek (úbytek ze zdravotních důvodů).
Vzhledem ke dvouměsíčnímu uzavření sokolovny výbor TJ rozhodl, že
ponechá v letošním roce sokolovnu v letním provozu, tj. možnost cvičení
i o prázdninách (červenec a srpen), samozřejmě dle aktuální epidemiologické situace.
Vzhledem k rychle se měnící situaci sledujte průběžně další informace
na sokolovně a na našich webových stránkách.
výbor TJ Sokol Jince

Turistický oddíl TJ Sokol Jince zve turisty a další příznivce

11. června

na

JARNÍ TURISTICKOU VYCHÁZKU brdskou přírodou
v čase koronaviru

„Buková u Příbrami - Jince“
Sraz ve čtvrtek 11. června u autobusových zastávek v Jincích
ve 12.15 hodin.
Trasa: Odjezd veřejnou autobusovou linkou ze zastávek Jince nám. 12.18, Jince sokolovna - 12.19, Jince nádraží 12.20 hodin do Bukové
u Příbrami s přestupem v Příbrami na autobusové zastávce Fibichova.
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Z Bukové pěší túra po modré turistické značce směrem na Náves - Čenkov
- do Jinec.
Délka trasy: 10,5 km / 3 -3,5 hodin pěší chůze.
Vycházka se uskuteční v případě příznivého počasí. Případné upřesňující
informace na sokolovně.
Vhodná obuv a oblečení je samozřejmostí.

za oddíl zve J. Tesařová
tel. 605 206 721
e-mail: tesarovajana@atlas.cz

Turistický oddíl TJ Sokol Jince připravuje

19. září 2020

turistický zájezd
CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ – TÁBOR – KLOKOTY
Vzhledem k množícím se dotazům k plánovanému turistickému zájezdu a s odkazem na JZ 4/2020 sděluji:
Původně plánovaný termín 8. 5. 2020 byl přeložen na
sobotu 19. září 2020 ve stejných časech. Zastávky
Jince náměstí v 6.30 hod., Jince sokolovna v 6.35
hod., Jince nádraží v 6.45 hod. (směr Čenkov, Příbram, Milevsko, Tábor) se stejným programem.
Přihlášené zájemce automaticky přesunuji na zářijový termín.
Komu z přihlášených nový termín zájezdu v sobotu 19. září 2020 nevyhovuje, dejte mi včas vědět, abych zbytečně neblokovala místa pro další zájemce. Protože nelze stále předpovědět další vývoj situace, eviduji pouze
zájemce (přihlášky) bez výběru peněz na dopravu. Pokud by situace umožnila uskutečnění zájezdu v zářijovém termínu, vybírala bych finanční
úhradu až v autobuse: dospělí 200 Kč, děti do 15 let 50 Kč. Ke dni
uzávěrky tohoto čísla eviduji 31 přihlášek.
Zájezd se uskuteční při
dostatečném počtu zájemců alespoň 40-45 osob.
Další informace v JZ 9/2020.
Děkuji za pochopení.
Přihlášky J. Tesařová,
Pod Královkou 355,
Jince, tel. 605 206 721,
e-mail:
tesarovajana@atlas.cz

Poutní kostel Klokoty
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13. dělostřelecký pluk

červen 2020

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

V měsíci ČERVEN 2020 budou ve Výcvikovém táboře
Jince prováděny střelby takto:

Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Denní střelby (09,00 – 18,00)

Noční střelby (18,00 – 24,00)

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

do
15,00
15,00
16,00
15,00

od

10,00
09,00
09,00
09,00
13,00
09,00

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

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

16,00
16,00
16,00
16,00

10,00
09,00

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.
Kontaktní osoba nrtm. Ivo Belšán (tel. 724 283 245)
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Policie informuje

květen 2020

Úřední den policistů na služebně v Jincích,
Slunečná ul. 392 (u zdravotního střediska)
je 17. 6. 2020 v čase 16.00 – 18.00 hodin.
V katastru obce Hluboš vběhla dne 12. dubna ve večerních hodinách
do jízdní dráhy osobnímu vozidlu lesní zvěř. Řidič již nestačil zareagovat
a srnce srazil. Zvíře zůstalo na místě usmrcené. Vzniklá škoda byla stanovena na 31 tisíc korun.
Zatím nezjištěný pachatel se vloupal z 12. na 13. dubna do osobního vozidla, které bylo zaparkované v obci Jince. Z vnitřních prostor následně
odcizil ledvinku, kde měl majitel několik svazků klíčů. Celkem byla způsobená škoda vyčíslena na 3,5 tisíce korun.
Dne 21. dubna došlo v odpoledních hodinách v katastru obce Jince k dopravní nehodě. Šestadvacetiletá žena nedodržela bezpečnostní vzdálenost
a narazila do zadní části nákladního vozidla, jehož řidič brzdil z důvodu
náhlé situace v silničním provozu. Oba motoristé utrpěli poranění lehčího
charakteru. Hmotná škoda činila 150 tisíc korun.
Škoda ve výši 70 tisíc korun
vznikla při nehodě, která se
stala dne 10. května dopoledne
v obci Jince. Třiasedmdesátiletý šofér zřejmě vlivem mikrospánku vyjel vpravo mimo vozovku, přejel chodník a následně prorazil vrata u základní
Zdroj fotografie: pribram.cz
školy. Navíc byla při nehodě
poškozena omítka budovy a dopravní značka. Motoristu převezla sanitka
do nemocnice s lehkým zraněním.
Devětadvacetiletá žena dne 14. května ráno havarovala v katastru obce
Jince. Na mokré silnici dostala s vozem smyk, vjela na krajnici a poté do
silničního příkopu, kde spodní částí auta narazila do pařezu a přední částí
do zábradlí propustku. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda byla
vyčíslena na 35 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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zprávy z Čenkova

červen 2020

Zprávičky z malé školičky
V měsíci květnu byla naše školka uzavřena. V této době jsme
však nezahálely a ve školce jsme prováděly činnosti a práce, na
které během roku nezbývá moc času. Školku jsme od půdy až
po sklep důkladně uklidily a vše musely důkladně vydezinfikovat. Spousta
práce nás také čekala venku. Z průlezek na velké zahradě jsme odstranily
staré nátěry a opatřily je novými. Pro děti jsme připravily venkovní chaloupku, kterou jsme vybavily potřebnými pomůckami na grafomotoriku,
kreslení a malování. Také jsme zrenovovaly vstupní vrata, ostříhaly keře
a stromy, zvelebily záhonky před školkou. Už se moc těšíme, až rozkvetou
a budeme se z nich těšit.
Během uzavření školky jsme byly stále v kontaktu se všemi rodiči. Moc
bychom chtěly ještě jednou poděkovat rodičům našich dětí za milé e-maily.
Dostávaly jsme hodně fotografií, povzbuzení a přečetly si i nemálo příběhů, jak to u nich doma chodí, když se nejde do školky.
My dětem na oplátku posílaly různorodé úkoly na procvičování grafomotoriky a matematických představ. Nechybělo kreslení, malování, básničky,
písničky.
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Potřebovaly jsme
vymyslet logo naší
školky, tak nás
napadla otázka:
Kdo ho nejlépe nakreslí? No přece
naši šikovní malíři a kreslíři - a tak
jsme
vyhlásily
soutěž, do které
jsme zapojily starší děti. Přišla nám
spousta námětů a nápadů a
bylo těžké vyhodnotit jednoho.
Vítězné logo bude zdobit vrátka naší školky. Ale o tom až
příště.
Vrátka naší školky se pro děti
otevřely v pondělí 25. května.
Vzdělávání dětí bude probíhat
z velké části venku, v areálu
školní zahrady. Pro děti máme
připravené různorodé činnosti
a hry, které budou určitě zajímavé a zábavné.
Věříme, že i za těchto podmínek se budou děti do naší školky těšit, zažijí tam spoustu zábavy a naučí se něco nového,
protože se nám právě v této
době nabízí možnost zkusit
vzdělávání „jinak”. O tom, jak se nám plány vydařily, si můžete přečíst
v příštím čísle JZ.
Máme svoji práci rády, moc se těšíme a doufáme, že se vše brzy vrátí do
starých kolejí.
S přáním pevného zdraví
Dana Chvojková, Klára Kadeřábková,
Věra Dopitová, Marta Dlouhá, Jitka Píchalová
(holky z čenkovské školky)
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Informační centrum v Hořovicích
Vrbnovská 30/1 (areál Starého zámku) tel. 732 512 821, 321 338 230

Sledujte internetové stránky Informačního centra v Hořovicích
www.mkc-horovice.cz
Aktuální termíny odložených představení
Klub Labe:
15. 9. 2020 od 19.30
Na Stojáka
Společenský dům: 10. 9. 2020 od 19.30
Dva Nahatý chlapi
13. 9. 2020 od 16.00
Čert a Káča
13. 10. 2020 od 19.00
4TET
14. 11. 2020 od 11.00
Zámecká zabijačka
4. 12. 2020 od 19.30
Mig 21

kultura v Příbrami
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Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7, tel.: 326 531 250

Sledujte internetové stránky Divadla A. Dvořáka
www.divadlopribram.eu

Hudební festival Antonína Dvořáka se letos nekoná
Vážení přátelé,
je nám velice líto, ale na základě prohlášení vlády ČR k předpokládanému
postupnému uvolňování situace včetně kulturních akcí, ke kterému má dojít
od 8. června, není možné realizovat ani jeden z naplánovaných koncertů letošního ročníku.
Budeme se tedy společně těšit na 20. dubna 2021, kdy zahájíme „napodruhé“
52. ročník.
Přeji vám všem hodně sil, a hlavně pevné zdraví!
za HFAD Příbram
Albína Dědičík Houšková
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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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Realitní poradna
Nabízím vám bezplatnou konzultaci v oblasti realit
a ocenění vaší nemovitosti včetně prodeje nebo
pronájmu.
Mám dlouholeté zkušenosti s prodejem nemovitostí
a znám dobře tuto lokalitu.
Realitní poradna zdarma! Kontaktujte mě a poradím i vám!
Kontakt:

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

Jana Češpivová, DiS
certifikovaná realitní makléřka
Remax Power
mailto:jana.cespivova@re-max.cz
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A U T O D O P R AVA
Václav V
inš – Běštín
Vinš
tel. 728 560 238
3 S sklápěč
MITSUBISHI
CANTER

TANEČNÍ HOŘOVICE
Společenský dům, Nádražní ulice 606, Hořovice
pondělí 5. 10. 2020
kurz H1:
kurz H2:
kurz H3:

Dospělí začátečníci
21.05 – 22.35 hod.
Dospělí mírně pokročilí 19.30 – 21.00 hod.
Dospělí středně pokročilí 18.00 – 19.30 hod.

pátek 11. 9. 2020
kurz H4:
kurz H7:

Dospělí více pokročilí
Mládež začátečníci

20.40 – 22.15 hod.
18.30 – 20.30 hod.

Zápis a informace na tel. 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz / www.tanecni.net
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Společenské centrum Josefa Slavíka
Knihovna
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Sport

TJ Sokol Jince
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