kalendář akcí

leden 2021

Vážení čtenáři, vítejte v novém roce 2021.
Česká republika se krátce před Vánocemi potýkala s opětovným
nárůstem případů nemoci COVID-19. Vláda na svém jednání
23. prosince 2020 prodloužila nouzový stav až do 22. ledna 2021.
V neděli 27. 12. přešlo Česko do pátého stupně PES, který zatím
platí do 10. 1. Při pátém stupni pohotovosti platí zákaz nočního
vycházení od 21:00 do 05:00 hodin. Jsou zavřeny restaurace
(výdejová okénka jsou otevřena do 21. hodiny), provozovny
služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Venku
i uvnitř se mohou scházet maximálně dvě osoby. Do škol budou
moci v pátém stupni po konci vánočního volna od pondělí 4. ledna osobně docházet jen žáci prvních a druhých tříd základních
škol a otevřené zůstanou ještě mateřské a speciální školy.
V Česku začalo v neděli 27. 12. očkování proti COVID-19. Jako první
budou očkováni zdravotníci a senioři, kteří jsou hospitalizováni
nebo žijí v ústavní péči. Běžná populace by se mohla začít očkovat
koncem března. Stát připraví objednávkový systém, podobný jako
funguje v případě antigenních nebo PCR testů na COVID-19.
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/

Všichni si přejeme, aby nás pandemie co nejdříve opustila a mohli
jsme se opět setkávat. Ale to záleží na každém z nás. Dodržujme
bezpečnostní a hygienická opatření – to je ten první krok k uzdravení naší společnosti.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu do 22. ledna neuvádíme
přehled společenských a kulturních akcí, termíny schůzek kroužků
a spolků.
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společenská kronika

leden 2021

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

80 let
70 let
70 let
91 let

Miluše Vychodilová
Zita Lancová
Zdena Dofková
Jiří Feist

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

E

D
V lednu 2021 slaví narozeniny členové Českého
zahrádkářského svazu Jince paní Zdena Dofková
a pan Emanuel Kříž.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, klidu, pohody a pěstitelských
úspěchů.

Iva Jelínková, předsedkyně ČSŽ Jince

E

D

Narození
Matouš Kudrna
Jména nových občánků zveřejňujeme v případě,
oznámí-li nám tuto radostnou událost rodiče.

Rozloučili jsme se
Miroslav Fenik ml. z Ohrazenice
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VZPOMÍNKY
V očích slzy, v srdcích žal…

Dne 7. ledna 2021 tomu bude
již 14 let, co nás navždy opustil
drahý manžel, tatínek, dědeček
a syn, pan Josef Helcl z Jinec.
Dne 15. ledna 2021 uplyne
9 smutných let od chvíle, kdy se
bez slůvka rozloučení stejnou cestou
vydal náš milovaný syn, bratr
a vnuk, pan Josef Helcl ml.
Nikdy na vás nezapomeneme.
Za celou rodinu manželka Mária Helclová.
Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal…

Dne 21. ledna 2021 tomu budou dva roky,
co nás navždy opustil pan Antonín Lízner
z Jinec.
S láskou navždy vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.
Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžeme dát kytici květů a jen vzpomínat…

Dne 28. ledna 2021 uplyne jeden rok, kdy zemřela
paní Růžena Rosolová z Rejkovic.
S úctou a láskou vzpomíná rodina Rosolova,
Růžičkova a Mandíkova.
Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

31. ledna 2021 tomu bude 20 let, kdy nás navždy
opustil manžel a tatínek pan Bohuslav Pokorný
z Rejkovic.
Vzpomíná manželka Irena a dcera Bohuslava

s rodinou.
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Městys Jince

leden 2021

Vážení spoluobčané,
máme tu leden, první měsíc nového roku.
Doufejme, že magický letopočet 2020
nám snad přinese více životních jistot,
bezpečí a spokojenosti.

Těmito slovy začínal můj „novoroční projev“ na stránkách Jineckého
zpravodaje v lednu 2020. Nikdo z nás v tu dobu netušil, jak se během
několika týdnů změní naše životy. Slovo koronavirus se začalo skloňovat ve všech pádech, přestože v té době jsme ještě zdaleka netušili,
co nás v následujících měsících čeká.
V prvé řadě bych rád poděkoval vám, občané, kteří jste se od začátku
chovali zodpovědně a nebezpečí nákazy nebrali na lehkou váhu. Moc si
vás vážím. Našli se však jedinci, co nedbali vládních opatření a jejichž
vinou počty nakažených v Jincích rostly (těsně před Vánocemi to bylo
přes 50 osob). Nezodpovědnost jednotlivců tak odnesli jejich rodinní
příslušníci a osoby, s nimiž byli v kontaktu. Adventní dobu museli trávit v tom lepším případě v karanténě či izolaci, v tom horším na nemocničním lůžku.
Děkuji zdravotníkům, prodavačkám a prodavačům, jineckým vojákům,
dobrovolníkům, učitelům, učitelkám a dalším pedagogickým pracovníkům – zkrátka všem, kteří byli dnes a denně vystaveni nebezpečí nákazy, a přesto své povinnosti zvládli na 100 %.
Za spolupráci v uplynulém roce děkuji radním, zastupitelům, členům
komisí a výborů, zaměstnancům úřadu a SMJ za zvládnutí náročných
úkolů, které nás čekaly. Stojí jich před námi opět celá řada, a také několik důležitých investičních akcí, které je třeba dotáhnout do konce.
Doufám, že se nám to navzdory této těžké době podaří.

5

Děkuji živnostníkům, podnikatelům a pracovníkům služeb, kteří se do konce roku
„prali“ (a stále se „perou“)
s legislativou a mnohdy bojovali o přežití své firmy či provozovny. Takovým jineckým
symbolem boje s vládními
opatřeními se stal majitel jineckého pivovaru Malý Janek.

Majitel jineckého pivovaru Jiří Janeček (zdroj snímku: pribram.cz).

V neposlední řadě děkuji pořadatelům, jež po celý rok doufali, že budou moci zrealizovat kulturní a společenské akce, na kterých usilovně
pracovali s vidinou, že se situace uvolní. Bohužel, nestalo se, a tak se
neuskutečnil loni v březnu obecní ples ani dětský maškarní karneval,
nekonaly se v létě Jinecké slavnosti, dětem chyběly jejich oblíbené zájezdy, za své vzaly hasičské soutěže, přišli jsme i o zahájení adventu
v Jincích. Stromy se sice rozsvítily při vystoupení rožmitálských trubačů, avšak byli při tom jen náhodní kolemjdoucí.
Nepříznivé situaci nepodlehli hasiči, kteří se věnovali rekonstrukci
techniky, „držel se“ i šachový kroužek, protože jeho vedoucí Miroslav
Maršálek jeho chod zajistil distanční formou. Trochu ve výhodě byli
rybáři - ti mohli za dodržení nařízených opatření uskutečnit alespoň
rybářské závody pro děti i dospělé a výlovy rybníků. A obrovský kus
práce navzdory pandemii vykonal i administrátor jinecké farnosti
P. Walczak při rekonstrukci místní fary.
Nikdo z nás neví, co přinese rok 2021. Přesto budeme pamatovat na
kulturní vyžití občanů a doufáme, že svět „dobu koronavirovou“ zvládne, stejně jako se nakonec zvládly všechny světové pandemie, a opět
se budeme moci společně setkávat a volně dýchat.
Milí spolupracovníci, občané, přátelé, kamarádi, do nového roku 2021
vám všem přeji hodně zdraví, osobních i profesních úspěchů, plnou
náruč štěstí a život v míru.
RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince
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Výpis ze zprávy o činnosti rady
za období od 17. 9. 2020 do 16. 12. 2020
Předmětem zprávy o činnosti rady budou informace z jednáních rady
městyse od 17. 9. 2020 do 16. 12. 2020. V tomto termínu se uskutečnilo
celkem 5 jednání rady.
Projednávané podněty se týkaly následujících oblastí:

Příprava a vyhodnocení zastupitelstva
Rada se průběžně věnovala vyhodnocení a přípravě jednání zastupitelstva,
návrh programu ve znění, jak byl zaslán zastupitelům a zveřejněn na úřední desce, schválila rada 30. 11. 2020.

Program rozvoje městyse, výstavba
Rekonstrukce úpravny vody, rozšíření vodovodu a kanalizace:
- rada byla pravidelně informována o postupu stavebních prací, o jednání
s dodavatelem stavby a jeho subdodavateli ohledně výběru materiálu a technologií, v případě potřeby se členové rady též účastnili kontrolních dnů;
- rada byla pravidelně seznamována s připomínkami paní Tiché jakožto
zástupce provozovatele vodovodů a kanalizací;
- rada se zabývala možností vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek, které nejsou součástí dotace pro občany městyse; výstavbu přípojek nakonec zajišuje soukromá firma dle objednávek občanů, městys ani
provozovatel tak do stavby přípojek nad rámec smlouvy o dílo smluvně
nezasahují;
- předmětem jednání rady byla také dohoda s majitelkou domu č. p. 40
v Rejkovicích ohledně připojení rodinných domů č. p. 8 a č. p. 48 – rada
pověřila paní Tichou projednáním návrhu smlouvy o zřízení služebnosti
s právním zástupcem městyse;
- rada schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce
Jince“ se společností Zepris, s. r. o. a pověřila pana starostu podpisem
smlouvy.
Sociální bydlení v městysi Jince - 7 b. j. v č. p. 28:
- rada byla pravidelně informována o postupu stavebních prací, zápisy
z kontrolních dnů byly radním zasílány e-mailem;
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- rada souhlasila s přípravou poptávkového řízení pro výběr dodavatele na opravu části fasády budovy č. p. 28 vč. zateplení, následně rada vzala na vědomí
a schválila výsledek řízení, kdy nejnižší nabídku podala spol. Invessales, spol.
s r.o. a pověřila pana starostu podpisem smlouvy s dodavatelem;
- rada schválila uzavření příkazní smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na administraci a monitoring projektu „Sociální bydlení v městysi Jince“ a pověřila pana starostu podpisem smlouvy.
Další záležitosti:
- rada schválila znění usnesení k podání žádosti o dotaci na výstavbu bytového domu na parc. č. 602/4 v k. ú. Jince tak, aby bylo v souladu
s dotačními podmínkami Státního fondu podpory investic;
- projednala přípravu podání žádosti o financování mimoškolního vzdělávání v č. p. 28;
- rada se zabývala možností podání žádosti o dotaci na rozšíření systému
protipovodňových opatření;
- rada schválila přijetí dotace ve výši 640.800,- Kč na zpracování projektové dokumentace na akci „Běřín – vodovod a kanalizace“ od Státního fondu životního prostředí na základě výzvy NŽP 3/2020;
- schválila zadání Výzvy k podání nabídky a doložení kvalifikace na akci
„Běřín – vodovod a kanalizace“ a na akci „Revitalizace vybraných lokalit sídlení zeleně Městys Jince“;
- schválila uzavření příkazních smluv se společností ARTENDR, s. r. o. na
administraci dotace na projekt „Rekonstrukce podlahy školní haly“,
„Rekonstrukce místních komunikací“ a „Rekonstrukce bytů č. p. 32“;
- rada souhlasila s využitím nabídky společnosti ACCON managers &
partners, s. r. o. na zpracování a podání žádosti o dotaci vč. dotačního
managementu na projekt „Hřiště v areálu Sokola – III. etapa“ a projekt
„Jince – Workout – dětské hřiště“;
- byla informována, že proběhla tzv. verifikace procesu hodnocení na rekonstrukci huti Barbora – žádost o grant byla projednána hodnotící
komisí a doporučena zprostředkovateli programu - ministerstvu financí
k poskytnutí grantu.

Rozpočet a fakturace
- Rada byla pravidelně seznamována s plněním rozpočtu vč. vývoje daňových příjmů z RUD a stavech na bankovních účtech;
- rada se zabývala přípravou střednědobého výhledu rozpočtu městyse a
rozpočtu městyse;
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- rada projednala úpravu předloženého návrhu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jince;
- rada vzala na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse
Jince a doporučila zastupitelstvu schválit návrh střednědobého výhledu
rozpočtu v předloženém znění;
- v souvislosti s rozpočtem městyse Jince na rok 2021
• rada vzala na vědomí návrh rozpočtu městyse na rok 2021;
• doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet městyse v předloženém
znění a
• doporučila zastupitelstvu schválit závazné ukazatele rozpočtu dle
tabulky č. 1 a tabulky č. 2 části materiálu;
- rada schválila střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jince, příspěvkové organizace Služby městyse Jince (od 1. 1. 2021 Vodohospodářské služby městyse Jince) a příspěvkové organizace Správa bytů Jince, a taktéž
rozpočet pro rok 2021 příspěvkových organizací.

Problematika Služeb městyse Jince a Správy bytů Jince
- Rada vzala na vědomí informaci paní Tiché o hospodaření PO SMJ
a PO SBJ k 30. 9. 2020 a informaci o čerpání rozpočtu PO SMJ taktéž
k 30. 9. 2020;
- rada projednala návrh ředitelky na zrušení PO SBJ, jež nevykonává žádnou činnost a souhlasila s předložením návrhu na zrušení zastupitelstvu
městyse;
- rada vzala na vědomí informaci ředitelky PO SMJ ohledně nabídek auditorských firem na provedení kontroly hospodaření SMJ a mzdového
auditu a souhlasila s využitím nejvýhodnější cenové nabídky;
- rada byla informována paní Tichou o plánovaných personálních změnách v organizaci;
- rada vzala na vědomí návrh ceny vodného a stočného pro rok 2021
ve výši:
vodné
54,00 Kč/m3 bez DPH,
stočné
47,00 Kč/m3 bez DPH
a doporučila schválení cen zastupitelstvem;
- rada vzala na vědomí návrh paní Tiché o zakoupení vysokozdvižného vozíku z prostředků získaných vedlejší činností PO SMJ;
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- rada byla informována paní Tichou o možnosti podání žádosti o dotaci
z Národního programu Životního prostředí na průzkum a posílení budování zdrojů pitné vody – městys bohužel není schopen splnit podmínky
dotačního programu, ale bylo zahájeno jednání se zástupci VLS o možnosti získání dalších zdrojů pitné vody;
- rada vzala na vědomí informaci ohledně možnosti převzetí kopané studny
na pozemku p. č. 355/1 v k. ú. Jince v Brdech od Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem a doporučila schválení převodu zastupitelstvu.

Problematika ZŠ a MŠ Jince
- Rada souhlasila s navýšením kapacity školní družiny v Základní škole
a Mateřské škole Jince, IČO 61903116 z počtu 75 žáků na počet 120 žáků
s účinností od 1. 9. 2021;
- jednání rady se dne 14. 12. osobně zúčastnil pan ředitel a informoval členy rady o průběhu výuky a provozních záležitostech školy.

Organizační záležitosti
- Dne 5. 10. 2020 se jednání rady zúčastnil pan Krnáč, provozovatel koupaliště, s žádostí o možnost vyjádřit se ke kontrole prováděné finančním výborem – pan Krnáč se ohradil proti nezákonnému postupu finančního výboru;
- rada souhlasila s připojením rodinných domů č. p. 135 s č. p. 163 v Jincích na veřejný vodovod a kanalizaci s podmínkou, že komunikace bude
uvedena do původního stavu (vyasfaltována), a to na náklady majitelů
připojovaných domů;
- rada schválila pronájem nebytových prostor v budově č. p. 372 dle
zveřejněného záměru o celkové výměře 39 m2 žadateli společnosti ZEP
K. R., s. r. o.
- rada vzala na vědomí informaci Správy železnic k záležitosti „Rejkovice 34
– strážní domek č. 89/75“ – objekt je stále předmětem prodeje pro Městys
Jince, ze strany oddělení přípravy demolic SŽ bylo toto opomenuto, SŽ
nabídla městysi k převodu jak budovu, tak i dva pozemky oddělené z p. č.
270 v k. ú. Rejkovice dle GP, které tvoří jednotný celek s objektem č. p. 34;
- rada schválila uzavření Smlouvy č. T-322-00/20 o nájmu prostor a o úhradě služeb spojených s jejich užíváním na pozemky a areál bývalé vojenské kotelny na Zborovské s příspěvkovou organizací Armádní servisní;
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- rada projednala nabídku ÚZSVM na odkup pozemku p. č. 619 v k. ú. Čenkov u Příbramě a pozemku p. č. 1049/3 v k. ú. Jince za celkovou kupní
cenu ve výši 239.500 Kč – městys by akceptoval pouze bezúplatný převod;
- rada projednala podněty p. Sedláka (člena výboru SVJ č. p. 485), kdy
souhlasila s vybudováním přístřešku na popelnice u domu č. p. 485
a umístěním laviček k domu;
- rada schválila zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 1519 v k. ú. Jince;
- rada schválila plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku
a závazků městyse Jince za rok 2020;
- rada souhlasila s podáním žádosti o vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o dělení pozemku p. č. 244/6, k. ú. Běřín dle geometrického plánu č. 168-304/2020;
- rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022531/1 Jince, Pod Váhou, NN pro č. p. 7;
- rada schválila uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěové hladiny 0,4kV (NN) číslo:
20_SOP_01_4121725982 s ČEZ Distribuce, a. s.;
- rada se také zabývala úpravou jednacího řádu rady, zpracováním strategického plánu městyse a možností opravy chodníku okolo rybníka Plovka a Amfík;
- rada vzala na vědomí kalkulaci nákladů na shromaž ování, sběr, přepravu a odstraňování odpadů v Jincích za poslední tři roky a projednala návrh na navýšení poplatku za svoz odpadu.

Bytové záležitosti
- Rada se pravidelně zabývala obsazením uvolněných obecních bytů;
- schválila uzavření nájemní smlouvy na byty v č. p. 466 a č. p. 98;
- rada se zabývala výběrem firmy, která by od roku 2021 převzala agendu
správy bytů – žádná z oslovených firem nebyla schopna nabídnout potřebné služby za adekvátní cenu, agendu tak prozatím převezme městys;
- rada vzala na vědomí reklamaci vyúčtování služeb za rok 2019 nájemníků domu č. p. 28 a souhlasila s opravou vyúčtování služeb – přeúčtováním nákladů za odpad v poměrné výši a s částečným odpuštěním nákladů na teplo, s tím, že nájemníci uhradí za teplo náklady ve výši stanovených měsíčních záloh za dobu pronájmu bytů.
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Personální záležitosti
- Rada schválila uzavření dohod o provedení práce a dohod o pracovní
činnosti na rok 2021.

Záležitosti kultury
- Rada vzala na vědomí zápis ze schůzky kulturní komise ze dne 17. 9.
a 7. 10. 2020;
- rada vzala na vědomí informaci knihovnice o činnosti knihovny v roce
2020 a plánovaných akcích do konce roku, rada také schválila plán
knihovny pro rok 2021;
- rada souhlasila s návrhem uspořádat v roce 2021 Jinecké slavnosti ve
spolupráci s SK Jince 1921;
- rada souhlasila se zakoupením 100 ks výtisků knihy „Jinecko pro pamětníky II – Rejkovice a okolí – Běřín – Čenkov“ a „Jinecko pro paměníky III – Křešín – Ohrazenice – Velcí – Hrachoviště – Valdek a okolí“,
jejímiž autory jsou Irena Ungrová a Pavel Jícha.

Žádosti
- Rada projednala devět žádostí obyvatel sídliště Zborovská o vydání parkovací karty – ve dvou případech bylo vyhověno, ve dvou případech byla
žádost vrácena k doplnění a v pěti případech byla žádost zamítnuta;
- rada projednala žádost pana Šilingera o spolufinancování investiční akce
vybudování vodovodu a kanalizace na pozemcích p. č. 902/3 a 902/4
v k. ú. Jince – žádosti nebylo vyhověno;
- rada souhlasila s realizací úprav rodinného domu č. p. 15 dle předloženého projektu;
- rada projednala žádost Krajského úřadu SK, odboru dopravy o vyjádření
k udělení licence na provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy pro
dopravce Arriva Střední Čechy pro linku 301642 Jince – Praskolesy –
Hořovice a k udělení licence neměla námitek;
- rada projednala žádost společnosti Elektrostav Strakonice o schválení
trasy pro stavbu vedení el. energie „Jince – propojení linky Hluboš“;
- rada souhlasila s umístěním dopravního značení zákazu zastavení na komunikaci II/118 od Klínku na Běřín;
- rada souhlasila s pokácením nebezpečných dřevin na pozemcích městyse
dle seznamu předloženého Úřadem městyse Jince;
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- rada souhlasila s vybudováním plynové přípojky pro dům č. p. 134 společností GasNet Služby za podmínky, že zhotovitel uvede do původního
stavu chodník nacházející se na pozemku;
- rada projednala žádost Českého rybářského svazu o umístění dopravní
značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ na pozemky u rybníka
Čarda (pozemek p. č. 737/3 a 499/14 v k. ú. Jince) – žádosti nebylo vyhověno z důvodu znemožnění přístupu k nemovitostem nacházejících se
na p. č. 738/1 a 738/2;
- rada souhlasila se stavbou plotu na pozemku p. č. 577 v k. ú. Jince;
- rada souhlasila s provedením podzemního vsakovacího objektu na parc.
č. 705/4 ve vlastnictví obce pro zajištění likvidace dešových vod na akci
„Novostavba bytového domu v Jincích, objekt SO-02, ulice Zborovská,
parc. č. 706/39, k. ú. Jince, okres Příbram“;
- rada vzala na vědomí oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby
před jejím dokončením ve společném územním a stavebním řízení stavby
„Bytové domy – sídliště Zborovská Jince“;
- rada souhlasila s přehlášením odběrného místa el. energie na parc. č. 983
na nájemce pozemku – Český rybářský svaz, z. s.;
- souhlasila s odbahněním rybníku Amfík Českým rybářským svazem, z. s.
na náklady svazu a uložením vytěžených sedimentů na pozemku p. č. 704/1;
- rada souhlasila s krátkodobým uložením palet se střešními taškami
a svazkem latí v prostoru mezi chodníkem a silnicí u domu č. p. 42 za
podmínky, že žadatel uvede pozemek do původního stavu;
- rada souhlasí s rekonstrukcí domu č. p. 45 v Rejkovicích dle předloženého projektu.

Ostatní informace
- Rada vzala na vědomí vyjádření Ministerstva obrany – sekce ekonomické k žádosti městyse o poskytnutí příspěvku na akci „Optimalizace…“
- MO neshledalo zákonnou možnost pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku či jiného způsobu spolufinancování;
- rada vzala na vědomí informaci o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby VU Jince parkoviště OA na pozemku parc. č. 879/62 v k. ú.
Jince v Brdech;
- rada vzala na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru o provedené kontrole u PO SMJ;
- rada vzala na vědomí Oznámení zahájení řízení o povolení odstranění
stavby – „Jince – WC pro cestující a úschovna zavazadel“ vydané Drážním úřadem.
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Výpis z usnesení Zastupitelstva městyse Jince
ze dne 16. 12. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: Ing. Miroslav Jandík, paní Iva Jelínková.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu:
Františka Gajance a Ing. Jána Vavreka.
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. viz příloha
zápisu č. 1 s doplněním o bod programu k organizačním záležitostem
„Dohody o provedení práce – zastupitelé“ a „Bezúplatný převod kopané
studny od AHNM“.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
rady městyse za období od 17. 9. 2020 do 16. 12. 2020.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince:
1)bere na vědomí informaci pana starosty o plnění Programu rozvoje
městyse Jince za rok 2020;
2)schvaluje podání žádosti o dotaci na akci “Oprava a modernizace stávajícího sportovního areálu – (SO 04 b)“ (Workoutové hřiště) z dotačního
titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR;
3)schvaluje podání žádosti o dotaci na akci “Oprava a modernizace stávajícího sportovního areálu – Sokolská zahrada Jince III. etapa“ z dotačního titulu 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR;
4)schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Jince – rekonstrukce domu
č. p. 32“ z dotačního Programu 29822 Ministerstva financí ČR;
5)schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Jince – oprava podlahy tělocvičny u ZŠ a přístavba“ z dotačního Programu 29821 Ministerstva financí ČR;
6)schvaluje podání žádosti o dotaci na základě 149. výzvy Operačního programu Životního prostředí na rozšíření protipovodňových opatření
městyse Jince.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince revokuje své rozhodnutí ze
dne 15. 12. 2004 pod bodem 18), a to pouze v části vztahující se k bodům
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1., 2., 3. (dále jen „Usnesení“), kterým schválilo uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemku parc. č. 735/7 v k. ú. Jince se společností Invest CK, s. r. o se sídlem Plzeň, Lipová 1127/22, PSČ: 301 64, IČO:
263 32 621, takto:
„Zastupitelstvo s ohledem na částečnou změnu záměru využití výše specifikovaného pozemku:
a) nadále netrvá na tom, aby byl pozemek parc. č. 735/7 v k. ú Jince
využit ve smyslu bodů 1., 2., 3. „Usnesení“ zastupitelstva ze dne
15. 12. 2004;
b) nebude, a to ani v budoucnu, jakýmkoliv způsobem participovat na
dalším využití pozemku parc. č. 735/7 v k. ú. Jince, anebo uplatňovat jakákoliv práva ohledně využití tohoto pozemku.“
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o čerpání rozpočtu k 30. 11. 2020 dle přílohy č. 2 zápisu.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu městyse 2020 – dle přílohy č. 3 zápisu.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vyřazení projektů
• „Obnova rybníku Pecovák“ z účtu 042 0075,
• „Obnova rybníku Kopáčov“ z účtu 042 0076,
• „FAE – střecha ZŠ (solární panely)“ z účtu 042 0098 a
• „Rekonstrukce ulice Sadová“ z účtu 042 0073
(vše nedokončený dlouhodobý hmotný majetek) jako zmařené investice.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje změnu účelu poskytnuté dotace spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jince na rok
2020 dle předložené žádosti.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje Radu městyse Jince k provedení rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu městyse za rok 2020
pro operace, které vzniknou od data 16. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
• překročené příjmy (daňové, běžné i kapitálové) použít k navýšení běžných i kapitálových výdajů; přesná částka přesunu finančních prostředků bude určena dle skutečného plnění příjmů;
• nepoužité překročené příjmy dále neupravovat – ponechat tak, jak byly
naplněny (částky v rozpočtu v příjmové části byly schváleny jako minimální);
• rozpis úpravy rozpočtu na jednotlivé položky a paragrafy bude schválen
radou městyse;
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• příspěvek příspěvkové organizaci Služby městyse Jince bude upraven dle
skutečně vykázaných výdajů. V případě ponížení příspěvku z uvedených
důvodů bude rozdíl převeden na položky v rámci daného paragrafu. Příspěvkové organizaci bude zasláno vyrozumění se zdůvodněním ponížení
příspěvku;
• upřesnění výše přijatých transferů dle skutečnosti. V případě obdržení
finančních prostředků z dotačních titulů provést zaúčtování dle atributu
„nástroj“ „zdroj“ „účelový znak“ v souladu s poskytnutou dotací;
• provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy
v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu na prvním zasedání
roku 2021.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2022 a 2023 – dle přílohy č. 4 zápisu.
Usnesení č. 13:
1) Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočet městyse pro rok 2021
jako schodkový, kdy schodek rozpočtu je kryt čerpáním úvěru
od ČSOB, a.s.:
Příjmy celkem
98 764 815 Kč
Výdaje celkem
125 062 815 Kč
z toho: běžné výdaje
16 781 815 Kč
kapitálové výdaje 108 281 000 Kč
Financování celkem
26 298 000 Kč
2) Zastupitelstvo městyse schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 a tabulky č. 2 v části materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2021“
(příloha č. 5 zápisu).
3) Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) z. č. 128/2000 Sb. k provádění úprav rozpočtu v rozsahu do
300 tisíc Kč pro jednotlivá rozpočtová opatření.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince
a)schvaluje zrušení příspěvkové organizace Správa bytů Jince, se sídlem
Čsl. dělostřelců 172, Jince 262 23, IČO: 71294881 v souladu s § 84
odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, a to ke dni 31. 12. 2020. Majetek, práva
a závazky zrušené příspěvkové organizace Správa bytů Jince přecházejí
v souladu s § 27 odst. 7) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů na zřizovatele, tj. městys Jince, se sídlem Čsl. dělostřelců, 262 23 Jince, IČO: 00242381 k 1. 1. 2021;
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b) ukládá vedoucí organizace Správy bytů Jince a Úřadu městyse Jince
zajistit veškeré administrativní úkony k ukončení činnosti příspěvkové
organizace.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje
1)nové úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vodohospodářské služby městyse Jince, příspěvková organizace s účinností od 1. 1.
2021, která plně nahrazuje původní Zřizovací listinu příspěvkové organizace Služby městyse Jince ze dne 20. 4. 2011 včetně všech jejích dodatků;
2)bezúplatný převod majetku (dar) od příspěvkové organizace Služby
městyse Jince dle přílohy č. 6 zápis do majetku městyse Jince.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince
1)bere na vědomí rezignaci paní Emilie Hurychové z funkce předsedkyně
finančního výboru;
2)volí předsedou finančního výboru Ing. Miroslava Jandíka.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince stanoví cenu vodného
a stočného na rok 2021 ve výši:
vodné
54,00 Kč/m 3 bez DPH
stočné
47,00 Kč/m 3 bez DPH
k základu daně bude připočteno DPH dle platné sazby.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje bezúplatný převod kopané studny na parc. č. 355/1 v k. ú. Jince v Brdech od Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem do majetku městyse Jince.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince vydává obecně závaznou
vyhlášku městyse Jince č. 2/2020 o poplatku za komunální odpad.
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje poskytnutí
mimořádné odměny starostovi městyse, a to ve výši jednoho násobku odměny,
která mu náleží za výkon jím zastávané funkce za měsíc. Odměna se poskytuje zejména za mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí spolufinancovaných z dotací. Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje uzavření dohody
o provedení práce na rok 2021 s panem Miroslavem Maršálkem na činnost: dopisovatel městyse do regionálních periodik a s panem Vladimírem
Valtou na činnosti: údržba požární techniky, výjezdy požární techniky
a školení.
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě, smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě
o převodu investorských práv ze dne 6. 2. 2017 se společností Ekonomické
bydlení, s. r. o. viz příloha č. 7 zápisu.
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Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s bezúplatným
převodem objektu č. p. 34 v Rejkovicích a odkupem pozemků p. č. 38
a p. č. 1152/12, a dále pozemků p. č. 270/2 a 270/3 oddělených GP z pozemku p. č. 270, vše v k. ú. Rejkovice.
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemků
pro garážové stání v lokalitě F4 v k. ú. Jince:
a) parc. č. 1367/26 o výměře 21 m2 paní Jiráské, bytem Zborovská;
b) parc. č. 1367/27 o výměře 21 m2 panu Bryndovi, bytem Hluboš;
c) parc. č. 1367/28 o výměře 21 m2 a parc. č. 1367/29 o výměře 21 m2 panu
Karvayovi, bytem Zborovská;
d) parc. č. 1367/30 o výměře 21 m2 panu Smotrovovi, bytem Bratislava;
e) parc. č. 1367/31 o výměře 21 m2 paní Vaňkátové, bytem Zborovská;
za cenu 500,- Kč/m2. Součástí prodeje je příslušná část projektové dokumentace a stavební povolení. Náklady spojené s převodem ponese kupující.
Usnesení č. 25: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemku
parc. č. 224/10 k. ú. Běřín o výměře 6.076 m2 odděleného geometrických
plánem č. 168-304/2020, vypracovaným společností Geoservis Příbram,
s. r. o., z pozemku p. č. 224/6 v k. ú. Běřín státnímu podniku Lesy České
republiky za cenu 225 000,- Kč dle znaleckého posudku č. 4639–79/2020
vypracovaného znalcem Ing. Jiřím Janů.
Usnesení č. 26: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
místostarosty o aktuálním stavu nezaměstnanosti v jineckém regionu.
Usnesení č. 27: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o činnosti finančního výboru za rok 2020 dle přílohy č. 8 zápisu.
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Krátce z obce
„Optimalizace a doplnění systému zásobení vodou
a odkanalizování obce Jince“
Kompletní rekonstrukce úpravny vody ve Velcí a rozšíření vodovodu a kanalizace do Rejkovic a na Běřín. Dodavatelem díla je firma ZEPRIS, s. r. o.
• hodnota díla je téměř 150 mil. Kč s DPH
• poskytnuta dotace od Státního fondu životního prostředí
• termín dokončení v roce 2022

Rozšíření vodovodu
do Rejkovic –
foto ze dne 17. 12.
2020.
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„Sociální bydlení v městysi Jince II“
Vestavba sedmi bytů v č. p. 28
(budova bývalých Moserových
lázní) byla zahájena v červnu t.
r. K realizaci stavby byla na základě výběrového řízení pověřena firma INVESSALES, s. r. o.
• hodnota díla je 16 mil. Kč
• poskytnuta dotace z IROP
(Integrovaný regionální operační program)
• termín dokončení v dubnu
2021

Foto ze dne 25. 11. 2020.
Fotoalbum:
https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Socialni_bydleni_II_-_Jince_2020/

Městys Jince
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Služby městyse Jince

leden 2021

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.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.

O T E V Í R A C Í H O D I N Y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.

sobota

8.00 – 15.00 hod.

Uložení odpadů je zdarma.
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.

Obecně závazná vyhláška městyse Jince
č. 2/2020
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo městyse Jince se na svém zasedání konaném dne 16. 12. 2020
usnesením č. 19 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Městys Jince touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území městyse Jince.
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Čl. 2
Správa poplatku
1) Správu poplatku vykonává městys Jince.
2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální
odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek
podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek
rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
Článek 3
Výše poplatku
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů
městyse, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a v závislosti na frekvenci
jejich svozu komunálního odpadu, viz příloha č. 1 této OZV.
Článek 4
Splatnost poplatku a způsob placení
1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 1. příslušného
kalendářního roku.
2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (§ 163
zákona daňový řád), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, platbu složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet městyse.
3)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci
1 tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději
však do konce příslušného kalendářního roku.
4)Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí
plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
Článek 5
Všeobecné ustanovení
Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového
řádu.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.
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Příloha č. 1: Poplatek za komunální odpad v roce 2021
(podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky městyse Jince č. 2/2020)

Nádoba
120 l
Svoz
1x7
Kombi
1 x 14
1 x 30
1 x 30 Léto
1 x 14 Léto
1 x 14 Zima
1 x 7 Zima
Jednoráz. svoz*

Kontejner

Nádoba
240 l
Kč
3.120
2.460
1.560
780
300
660
900
1.800

Svoz
1x7
Kombi
1 x 14
1 x 30
Jednoráz.

1.100 l
Kč
6.240
4.920
3.120
1.560
120

660 l

Svoz
Kč Svoz
1 x 7 28.600 1 x 7
1 x 14 14.300

Kč
17.160

60

*pouze jako doplněk k výše uvedeným variantám svozu.

Při stanovení výše poplatku
- cena jednoho svozu sběrné
- cena jednoho svozu sběrné
- cena jednoho svozu sběrné
- cena jednoho svozu sběrné

je vycházeno z následujících kritérií:
nádoby o objemu 120 l činí:
60,nádoby o objemu 240 l činí:
120,nádoby o objemu 660 l činí:
330,nádoby o objemu 1100 l činí:
550,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Vysvětlivky:
• Svoz 1x7 odpovídá 52 týdnům v kalendářním roce vždy od 1. 2. do 31. 1.
následujícího kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn
vždy 1x týdně.
• Svoz Kombi odpovídá 41 týdnům v kalendářním roce vždy od 1. 2. do
30. 4. příslušného kalendářního roku a dále pak od 1. 10. do 31. 1. následujícího kalendářního roku, kdy v těchto obdobích je svoz prováděn
vždy 1x týdně, a pak od 1. 5. do 30. 9. příslušného kalendářního roku,
kdy v tomto období je svoz prováděn 1x za 14 dnů.
• Svoz 1x14 odpovídá 26 týdnům v kalendářním roce vždy od 1. 2. do
31. 1. následujícího kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn vždy 1x za 14 dnů.
• Svoz 1x30 odpovídá 13 měsícům v kalendářním roce vždy od 1. 2. do
31. 1. následujícího kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn vždy 1x za měsíc.
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• Svoz 1x30 Léto odpovídá pěti svozům v kalendářním roce vždy od 1. 5.
do 30. 9. příslušného kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn vždy 1x za měsíc.
• Svoz 1x14 Léto odpovídá jedenácti svozům v kalendářním roce vždy od
1. 5. do 30. 9. příslušného kalendářního roku, kdy v tomto období je
svoz prováděn vždy 1x za 14 dnů.
• Svoz 1x14 Zima odpovídá patnácti svozům v kalendářním roce vždy od
1. 2. do 30. 4. příslušného kalendářního roku a dále pak od 1. 10. do
31. 1. následujícího kalendářního roku, kdy v těchto obdobích je svoz
prováděn vždy 1x za 14 dnů.
• Svoz 1x7 Zima odpovídá třiceti svozům v kalendářním roce vždy od 1. 2.
do 30. 4. příslušného kalendářního roku a dále pak od 1. 10. do 31. 1.
následujícího kalendářního roku, kdy v těchto obdobích je svoz prováděn vždy 1x týdně.

Termíny svozů SKO v r. 2021 a leden 2022
– svozový den ČTVRTEK
5.

4. 2.

1x7

6.

11. 2.

1x7

7.

18. 2.

1x7

8.

25. 2.

1x7

9.

Únor

4. 3.

1x7

10.

Březen

11. 3.

1x7

11.

18. 3.

1x7

25. 3.

1x7

1. 4.

1x7

14.

8. 4.

1x7

15.

15. 4.

1x7

16.

22. 4.

1x7

17.

29. 4.

1x7

6. 5.

1x7

12.
13.

18.

Duben

Květen

19.

13. 5.

1x7

20.

20. 5.

1x7

21.

27. 5.

1x7
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KOMBI
1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 30

1 x 14
KOMBI
1 x 14
KOMBI

1 x 30

22.

3. 6.

1x7

23.

10. 6.

1x7

24.

17. 6.

1x7

25.

24. 6.

1x7

1. 7.

1x7

27.

8. 7.

1x7

28.

15. 7.

1x7

29.

22. 7.

1x7

30.

29. 7.

1x7

5. 8.

1x7

32.

12. 8.

1x7

33.

19. 8.

1x7

26. 8.

1x7

2. 9.

1x7

36.

9. 9.

1x7

37.

16. 9.

1x7

38.

23. 9.

1x7

39.

30. 9.

1x7

26.

31.

Červen

Červenec

Srpen

34.
35.

40.

Září

7. 10.

1x7

41.

14. 10.

1x7

42.

21. 10.

1x7

43.

28. 10.

1x7

4. 11.

1x7

45.

11. 11.

1x7

46.

18. 11.

1x7

47.

25. 11.

1x7

2. 12.

1x7

49.

9. 12.

1x7

50.

16. 12.

1x7

51.

23. 12.

1x7

52.

30. 12.

1x7

44.

48.

Říjen

Listopad

Prosinec

25

1 x 14
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

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

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI

1 x 30

1.

Leden 2022

6. 1.

1x7

2.

13. 1.

1x7

3.

20. 1.

1x7

4.

27. 1.

1x7

KOMBI
1 x 14

1 x 30

KOMBI
KOMBI

1 x 14

KOMBI

ÚHRADU ZA SVOZ směsného komunálního odpadu
(známky na vyvážení popelnic)
mohou občané zaplatit v účtárně Úřadu městyse Jince
od 20. do 29. ledna 2021
v době:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

od 7.30 – 17.00
od 7.30 – 15.00
od 7.30 – 14.00

Úhrady se vybírají za celý kalendářní rok.
Prosíme o dodržení hygienických opatření – roušky, rozestupy, desinfekce.

Pracovníci technických
služeb při úklidu sněhu
4. února 2020.

Vodohospodářské služby městyse Jince, příspěvková organizace
Bc. Miroslava Tichá, tel. 773 830 705, e-mal: reditelkasmj@jince.cz
Technické služby a sběrný dvůr s kompostárnou:
Ing. Aleš Hlaváček, tel. 773 830 703, e-mail: vedoucits@jince.cz
Služby městyse Jince
a sběrný dvůr
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Informace z redakce

leden 2021

Od 14. prosince 2020 je sídlo redakce Jineckého zpravodaje
opět ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19.

Informace z ordinace praktického lékaře
• Žádáme pacienty, aby do ordinace chodili pouze objednaní pacienti.
• Na vyšetření se objednávejte včas, termíny jsou 2–3 týdny.
• S respiračním onemocněním ordinaci nenavštěvujte, zavolejte
na níže uvedený telefon a domluvíme se na dalším postupu léčby.
• Dbejte pokynů na vstupních dveřích do zdravotního střediska a do čekárny.
• Dodržujte termín a hodinu, na kterou jste objednáni, a hygienická opatření. Vstup pouze s rouškou!
• Odběry krve se provádí v pondělí a ve čtvrtek od 7.00 do 8.30 hodin.
• Pokud budete chtít poslat léky e-receptem, mějte připravený seznam
léků a číslo telefonu, na které bude recept zaslán.
• Telefon do ordinace MUDr. Jaroslava Smutného: 318 692 205.

Informace z dětské ordinace
• Do ordinace je nutné se předem objednat na určitý den a hodinu – platí
to i pro akutně nemocné pacienty.
• Do ordinace a do čekárny povolen vstup pouze s rouškou, v čekárně
mohou být max. dvě maminky s dětmi.
• Telefon do ordinace MUDr. Daniely Štorchové: 728 143 075.

Čtenáři píší
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří si na mě vzpomněli u příležitosti mých narozenin a Obecnímu úřadu Jince za dárkový balíček.
Alena Němečková
Děkuji Úřadu městyse Jince za gratulaci k mým narozeninám. Potěšilo
mě to.
Ladislav Kadlec
Děkuji Obecnímu úřadu v Jincích za gratulaci k narozeninám. Moc si
toho vážím a udělalo mi to velkou radost.
Alena Lhotáková
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Zahrádkáři pořádali dobročinnou sbírku
Jako každým rokem, i loni jsme uspořádali dobročinnou sbírku pro handicapované občany. Tentokrát se zahrádkáři rozhodli výtěžek věnovat Nalžovickému zámku – poskytovateli sociálních služeb. Kasičky, kam mohli
dárci přispívat, byly umístěny v restauraci U Pstruha v Ohrazenici, v hospodě Za Vodou v Čenkově a lékárně Pilulka v Jincích na Zborovské.
Děkujeme všem hodným lidem, kteří přispěli klientům Nalžovického zámku, členům a členkám naší organizace a lékárně Pilulka Jince. Dále děkujeme Michaele Herejtové, Zdeňkovi Ulmanovi a Mgr. Naděždě Rydrychové
za podporu a umístění kasiček, do nichž se vybralo celkem 13 000 korun.
Výtěžek bude předán osobně, jakmile to situace dovolí. Je nám líto, že se
nám pro tuto sbírku nepodařilo přesvědčit i vojenskou posádku Jince.
Iva Jelínková
předsedkyně ČSŽ Jince
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Na facebooku
spravujeme tyto stránky:

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

Jak je to s Periskopem a Podbrdskými novinami?
Existují, ale…
V současném období dochází k velkým změnám v regionálním tisku.
Mnozí obyvatelé Jinec postřehli, že už v prodejnách v obci nejsou Podbrdské (dříve Hořovické) noviny. Jejich poslední samostatné číslo vyšlo v červenci 2020 před plánovanými redakčními prázdninami. Od 3. září vychází
tento čtrnáctideník jako součást časopisu Náš region v mutaci pro Berounsko, přičemž Podbrdské noviny se staly součástí názvu tohoto periodika.
Regionální redakce zůstává v prostorách hořovického zámku. Hned v září
vyšla v tomto sousedním regionu i stránka Ze života Jinec. Později byly
k dispozici výtisky berounského vydání v jinecké prodejně COOP, ale jinecká rubrika začala od následujících čísel vycházet v mutaci pro Příbramsko.
V týdeníku Periskop existovala již od roku 2008 rubrika Jinecko, do níž
bylo zahrnuto dění v regionu od Pičína a Bukové u Příbramě přes Křešín
a Suchodol až po Sádek a Obecnici. Od ledna 2020 začal Periskop vycházet
jako čtrnáctideník.
Poslední jeho samostatné číslo vyšlo těsně před Vánocemi. Od ledna 2021
bude rovněž součástí příbramské varianty periodika Náš region. I na jeho
vydání se bude podílet část původních tvůrců Periskopu. Čtenáři jistě uvítají, že fotografie budou vycházet barevně.
V současné době se projednávaly organizační záležitosti. Týkají se například míst, kde budou výtisky Našeho regionu sloučeného s Periskopem
k dostání. Jsou zdarma a zatím si je mohou zájemci odebírat v boxech
u vchodu do prodejem COOP. Měli bychom mít
možnost významnější akce uveřejňovat operativně i na webových stránkách. Jak se to vše
podaří, bude záležet i na spolupráci s obyvateli
městyse a organizátory našich akcí.
Miroslav Maršálek
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Nahlédnutí do historie
Dějiny jineckého zámku – I.
Po více jak 30 letech si připomínáme pasáže ze stavebně-historického průzkumu bývalého jineckého zámku (pivovaru),
který provedl Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst
a objektů v Praze, jak byly zveřejněny v Jineckém zpravodaji
v letech 1989–1990.
Středověké dějiny obce Jinců jsou velmi složité a jejich objasnění pro malé
množství písemných pramenů a pro nedostatek místního komplexního výzkumu bude velmi obtížné. Název vesnice se od roku 1352 připomíná
v přídomku nižšího šlechtického rodu zemanů nebo vladyků z Jinec, jejichž
několik příslušníků je asi po dobu sta let jmenováno v různých souvislostech v pramenech. Je nepochybné, že v místě, po kterém se rod psal, musel
mít alespoň zpočátku i potřebné šlechtické sídlo.
Kolem roku 1400 však jineckým zbožím disponuje král Václav IV., aniž by
bylo z pramenů patrné, jaký měl k tomu titul. V práci o dějinách feudálních sídel v ČSR se s jistotou uvádí, že „ves Jince byla královským lénem
a panovník zde měl ještě na sklonku 14. století dvorec, z něhož vyjížděl
do blízkých lesů na hony“. Toto tvrzení ale není doloženo, jde zřejmě
o hypotézu opřenou
o faktickou blízkost rozsáhlých lesů a významných královských hradů
Karlštejna, Žebráku a
Točníku. Tyto hrady
byly vybaveny manskou
soustavou, jejíž územní
rozsah není přesně
znám, ale pokládá se za
dosti značný. (pozn.:
manská soustava byl
středověký systém územních a organizačních
Václav IV. (1361–1419) byl syn Karla IV.
jednotek vázaných na
a jeho třetí manželky Anny Svídnické. Král Václav byl velkým milovníkem lovu a velmi rád
hrady.) Je známa lovecpobýval na loveckých sídlech blízko Prahy.
ká vášeň Václava IV.,
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které kromě loveckých hrádků sloužila sí loveckých dvorců, z nichž nejznámějším je Králův Dvůr.
Je třeba poukázat na skutečnost, že v Jincích ještě roku 1637 disponoval
řád maltézských rytířů komendou jako řádovým statkem, při kterém by
bylo rovněž třeba předpokládat šlechtické sídlo komturovo (pozn.: komenda je označení pro středověké sídlo rytířského či křižovnického řádu,
v čele komendy stál komtur). Poměry ve šlechtickém osídlení obce byly
pestré a proměnlivé a je obtížné určit, zda na místě dnešního zámku stál
středověký šlechtický objekt, jaký byl jeho případný typ a určení.
Výslovná písemná zmínka o tvrzi v Jincích je z roku 1453, kdy král Ladislav Pohrobek daroval Janovi ze Ctěnic a jeho matce Barboře všechno právo, které na něj „spadlo na tvrzi a vesnicích Jincích, Veliké a dalších po
Alšovi z Jinec a komukoliv jiném“. Protože se v souvislosti s Alšem nehovoří o odúmrti a proti tomuto darování vznesený odpor Alšovy dcery Markéty byl zamítnut, je zřejmé, že šlo vskutku o statek lenní (pozn.: léno
byla ve středověku označována podmíněná držba půdy nebo úřadů na
základně lenní smlouvy). Již roku 1453 na jineckém statku fungovaly hamry a rudné stoupy jako základ budoucího železářského podnikání na jineckém a všech sousedních podbrdských panstvích.
Patrně za slabé jagellonské vlády se podařilo držitelům změnit manskou,
lenní držbu za deskovou (pozn.: zápisem majetku do zemských desek –
předchůdce pozemkových knih - se majetek stával dědičným v rodu).
Tato změna byla patrně dílem bohatnoucího rytířského rodu Pešíků z Komárova, kteří se na přelomu 15. a 16. století
zmocnili rozsáhlého
pásu statků na severozápadním výběžku Brd
od Hořovic po Příbram.
Jince drželi po celé 16.
století, ale v dochovaných zápisech o převodech mezi jednotlivými
členy rodu žádná pozoErb Pešíků
ruhodná zmínka o tvrzi
z Komárova.
v Jincích není.
Rytíř Mikuláš nejst. Pešík z Komárova držel jiVáclav Vratislav z Mitrovic.
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necké panství po celou 2. polovinu 16. století a roku 1602 je prodal svému
zeti Ctiborovi Malovcovi z Chýnova (z odnože Malovců z Malovic). Po Ctiborově smrti převzali jinecké panství jako poručníci roku 1614 vdova Kateřina a bratři Jan a Jiří, z nichž přežil jen Jiří. Ten panství zadlužil natolik, že na ně bylo uvaleno koncem třicetileté války roku 1646 konkurzní
řízení, ve kterém bylo za odhadní cenu přiřčeno největšímu z věřitelů,
Václavovi Vratislavovi z Mitrovic. Odhad panství z 12. 11. 1646, provedený za účasti místokomorníka Mikuláše Gerštorfa, podbrdského krajského
hejtmana Chlumčanského, zeměměřiče Viléma Ludvíka Vylímovského
a dalších, se díky deskovému vkladu zachoval.
Panský objekt se v odhadu charakterizuje takto:
„Tvrz slove Jince. Od gruntu až nahoru do pokojuv z kamene a cihel
vystavená, v nížto je světnic větších a menších dobře spravených a nově
vystavených s kamny a okny jedenáct, při nich komor několik, sklepy
pod zemí dobrý tři, v jednom sklepě studnice kamenem štukovým sroubená, při ní lázeň pěkná, mimo ni potok čistý skrze zahradu jde, a také
do týž lázně po trubkách i zase z ní se vede, více kuchyně volná, do kte-

Nástropní malby z roku 1654 byly zničeny požárem 9. 12. 1965.
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réž se z téhož potoka ku potřebě vokovem k tomu připraveným voda
táhne – v 500 kopách míšeňských. Při té tvrzi dvůr poplužní, v kterémž
toto stavení dobře přikryté a nespuštěné zůstává: ratejna jedna s komorou, kuchyně, síně s kurníkem, světnice a komora, obé dosti volný, tu se
železo kované skládá a v té šichtmistr své bydlení má; kolárna, v ní
světnice dvě, jedna dole a druhá nahoře s dvěma komorami; kovárna,
v níž toliko verštat kovarský dobře prostranný jest, maštale pro koně,
jako i chlívy kravní dobře dlouhý a široký; stodoly o dvou mlatech od
zdí dobře vystavené i přikryté, vinopalna s jedním kotlem a jinými všemi k ní příležitostmi; srub se dvěma sýpkami; chlívové pro svině, kolna na vozy, vše pod šindelem – za 300 kop míš.“ Převod se uskutečnil
koncem roku 1647.
Rytířský rod Vratislavů z Mitrovic zaznamenal po Bílé hoře velký společenský i majetkový vzestup kvůli angažovanosti většiny svých příslušníků
na straně vítězných Habsburků. Václav Vratislav se díky svým možnostem vzápětí po skončení války pustil do raně barokní přestavby tvrze.
Akce je doložena pouze malovaným záklopovým stropem, nesoucím řezané
datum 1654. (Strop je znám převážně z literatury a z nepatrných zbytků
ve Vlastivědném muzeu v Příbrami, které přečkaly požár objektu roku
1964.)
Po Václavu Vratislavovi držel tvrz František Kryštof hrabě Vratislav, který zemřel v roce 1691. V písemnostech vratislavské ústřední správy ani
rodinného archivu nejsou žádné doklady o stavební činnosti v poslední
čtvrtině 17. století a v první čtvrtině 18. století.
Pokračování příště.

Ung.

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: Společenské centrum Josefa Slavíka,
Havlíčkova 19, 262 23 Jince
– Irena Ungrová, tel. 773 830 708 | e-mail: ksjince@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 17. ledna 2021
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Společenské centrum Josefa Slavíka

leden 2021

Vzhledem k nouzovému stavu se v lednu nebude konat
schůzka klubu učitelů důchodců ani klubu vojenských
důchodců.
Schůzka senior klubu se uskuteční v případě, dovolí-li
to situace po 22. lednu.

Zahájení adventu v Jincích
Z důvodu koronavirové pandemie se řada kulturních akcí musela v loňském roce omezit nebo zcela zrušit. Tento osud potkal i zahájení adventů
na Jinecku. O posledním listopadovém víkendu se v ulicích, na prostranstvích i v oknech příbytků obyvatel regionu objevila vánoční výzdoba, ale
tentokrát se nemohla uskutečnit tradiční centrální oslava na náměstí,
přestože na její přípravě kulturní komise Rady městyse Jince intenzivně
pracovala několik měsíců.
V neděli 29. listopadu tedy proběhlo v Jincích jen pět malých zastavení
s hudbou. Mladí trubači jinecké pobočky Základní umělecké školy Jakuba
Jana Ryby pod vedením Pavla Hrubého začali svoje podvečerní putování
v Rejkovicích. Své vystoupení předvedli pod
osvětleným vánočním
stromem, který zde byl
letos poprvé instalován.
Druhá zastávka se
uskutečnila u parkoviště na Zborovské ulici,
třetí proběhla před
vchodem do budovy
Úřadu městyse Jince
a čtvrtá série vánočních skladeb zazněla
Trubači z Rožmitálu, žáci vedoucího pobočky
v parčíku nad SokolovPavla Hrubého.
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nou, nedaleko od
místa, kde stávalo
bývalé kulturní
středisko. Na všech
čtyřech místech byl
krátký program
spojen s rozsvícením vánočního stromu. Všude zpovzdálí se zájmem přihlíželi náhodní kolemjdoucí.
Poslední místo, kde trubači přivítali blížící se Vánoce, bylo prostranství
u pečovatelských domů v dolejších Jincích. V parku bohužel vánoční stromek chyběl, nebo se mu zde nedařilo a postupně usychal, až musel být
odstraněn úplně.
Text a foto Miroslav Maršálek

Výprava za brdským lesa pánem - Vystrkov,
Velcí, Ohrazenice
Abychom si alespoň
trošku odpočinuli od
předvánočního shonu,
i přes nepříznivou epidemiologickou situaci,
uspořádali jsme již
tradiční vycházku
za krásami brdských
hvozdů. Sešla se nás
skutečně jen hrstka,
ale počasí bylo super
a 1,5hodinová vycházka se vydařila.
Zuzana Belanská
foto Miroslav Maršálek
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Připravujeme, ale konání je nejisté

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021
V termínu jarních prázdnin (8. – 12. února 2021) nabízíme dětem
ve věku od 5 do 15 let, které se nechtějí doma celý týden nudit, příměstský
tábor v Jincích. Každé ráno se sejdou ve Společenském centru JS a bude
pro ně připraven pestrý program.
Stravování 3x denně zajištěno.
Přihlášky budou k vyzvednutí od poloviny
ledna 2021 v knihovně Jince, kapacita tábora je bohužel omezená, takže neváhejte,
kdo dřív přijde…
Nejpozdější termín jejich odevzdání je 28. ledna
2021.
Bližší informace
u Václava Zeiska,
předsedy kulturní
komise –
tel. 721 205 351.

Václav Zeisek se svým týmem má program příměstského tábora připravený, ale konání této
oblíbené akce pro děti je v tuto chvíli nejisté.
Snímek Miroslava Maršálka je z roku 2018.

Tábor se uskuteční pouze v případě, přihlásí-li se minimálně 10 dětí.

OBECNÍ PLES
19. 3. 2021 od 20.00 hodin
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Signál, místo konání:
Sokolovna Jince.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ DISCOKARNEVAL
20. 3. 2021 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo konání: Sokolovna Jince.
Kulturní komise
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Knihovna Jince

leden 2021

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 titulů 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 objednali dne 11. května 2020 dvacet pět titulů knih v celkově částce 5.496,- Kč + dvacet titulů knih v rezervě za dalších 4.345,- Kč, které získá knihovna zcela zdarma. Budou nám
dodávány tak, jak se objeví na knižním trhu. K dnešnímu dni nám bylo
dodáno 17 titulů knih + níže uvedené:
Život s indiány tří Amerik
Ubu se vrací a jiné hry
Pouš, všude pouš - 4. díl
Řád sladkého sněhuláka
Vánoční tramvaj

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

Co všechno se nám podařilo do uzávěrky JZ?
Předvánoční prodejní výstava výrobků klientů
Nalžovického zámku a Domova pro osoby
zdravotně postižené Koniklec Suchomasty
Ve dnech 3. - 9. 12. 2020 jsme opětovně uspořádali předvánoční prodejní
výstavu výrobků klientů z Nalžovic a Suchomast. S Nalžovickým zámkem
spolupracujeme celou řadu let, v letošním roce jsme poprvé představili
i práci zdravotně postižených Domova Koniklec. Jejich dílka vznikají v sociálně terapeutických dílnách - ve svíčkárně svíčky, v mýdlárně voňavá
mýdla. Zástěrky, polštářky, tašky, hračky, podsedáky a mnoho dalšího pak
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vzniká v šicí dílně. Jelikož jsme výtvory zdravotně postižených nemohli
nabídnout při zahájení adventu, doplnili jsme výstavu ještě o další nápady
šikovných lidiček a představili i paličkovanou krajku. Jinečtí občané se
vždy na tyto výstavy těší a nákupem těchto výrobků nalžovické i suchomastské klienty rádi podpoří.
Několik fotek z akce: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Predvanocni_
prodejni_vystava_vyrobku_klientu_z_Nalzovic_a_Suchomast/

Na výstavě se krátce zastavily i děti z mateřské školy.

Prodejní výstava knih všech žánrů 7. – 11. 12. 2020
Tuto akci jsme opět po dvou letech uspořádali ve spolupráci s naším „dvorním dodavatelem“ knížek panem Janem Hofferem z Tábora. Dárek v podobě jakékoliv knihy by neměl chybět při žádné slavnostní příležitosti či jiné
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oslavě. A právě nadcházející vánoční období bylo skvělou příležitostí
k nákupu.
Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vanocni_prodejni_vystava_
kniznich_novinek_2020/

Vyhodnocení 110. výtvarné na téma: VÁNOČNÍ STROMEČEK
Celkem odevzdaných 44 výtvarných prací, z toho 4 práce kolektivní
MŠ Jince Šimon Anděl
ZŠ Jince
2. třída
2. třída
4. třída
5. třída

ZŠ Hluboš
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Jindra Kratochvíl
Lilly Forrová a Eliška Jungrová
– společná práce
Kamila Choutková
Michaela Ciochina
a Natálka Lexová
– společná práce
Viky Nováková
Kuba Malík
Tereza Plecitá
Denisa Jungerová
Vojta Kyrián

Cena poroty
4. třída ZŠ Hluboš
2. třída ZŠ Jince

Adéla Veselá
Daniela Condreo

Jedna z vyhodnocených
prací

Více foto: https://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_souteze_
knihovny_na_tema_Vanocni_stromecek/

Připomínáme:
Lednové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 – 16.45 hod.

6. 1. 2021 – Sněhulák
13. 1. 2021 – Pirátský dalekohled
20. 1. 2021 – Papoušek
27. 1. 2021 – Sádrové odlitky
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Soutěž pro děti na měsíc LEDEN
Téma:
Odevzdání:
Vyhodnocení:

SNĚŽÍTKO
do 15. ledna 2021
22. ledna 2021 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.

Připravujeme:
11. Piškvorky s knihovnou
10. 2. 2021 od 14.00 do 16.00 hodin zasedací místnost SCJS
K p r a v i d l ů m : věkově neomezeno, čas hry je dvě hodiny, hraje každý
s každým.
Podrobné organizační pokyny na místě.

Bohužel, není jisté, zda se výše uvedené akce budou moci uskutečnit,
sledujte náš web a Facebook.
Od konce roku 2020 fungují knihovny opět v režimu výdejových
okének.
Knihy si můžete objednat několika způsoby:
- rezervace přes čtenářské konto, do kterého se přihlásíte pomocí
webových stránek knihovny www.jince.knihovna.cz
- nebo mi napište e-mail na adresu knihovna@jince.cz, ráda Vaše
požadavky vyřídím. Jakmile bude Vaše objednávka kompletní, dostanete SMS nebo e-mail a do 14 dnů si u výdejního okénka dokumenty
vyzvednete.
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Knihovna Jince

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

leden 2021

Drahí, milí,
v decembri sme mali príležitos sa stretnú a pobudnú
chví ku.
Bolo to kúzelné.
Anjelíčku, akujeme
Ti, že si zavítal mädzi
nás ☺, vniesol rados,
prekvapenie a nezabudnutelné zážitky.
Predvianočný čas sme
si užili nádherne,
pospolu, tvorivo a
oslavne.
Už teraz sa teším na
alšie krásne stretnutia.
Do nového roku prajem nám všetkým
pocit vnútorného naplnenia, chu tvori a príliv realizovatelných plánov.
Srdečne
Monika Hrňa

Jinečáček

V naší herničce.
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Pionýrská skupina Jince

leden 2021

Šachový kroužek PS Jince
Domácí soutěže stále hlavním
prostředkem výuky šachu
Zejména u mladších dětí je velmi žádoucí pomoc nebo alespoň podpora rodičů. Nejvíce se dařilo Antonínu Mezerovi s jeho rodiči. Toník se staral
především o řešení šachových úloh, maminka pomáhala s internetem. Společně získali úctyhodné 94 body.
Ze starších samostatně pracujících řešitelů si nejlépe
vedl
Adam
Hečl, který nasbíral 86 bodů.
Ziskem 74 bodů
se může pochlubit Jan Mauric, který se
rovněž nemohl
obejít bez podpory maminky.
Od Jinec nevzdálenějším
účastníkem byl
Filip
Šimek
z Kladna se 47
body.
Z dívek se zapsala do listin
Tereza lísková
se 7 body.
Řešení šachových úloh probíhalo na dálku.
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Stihli jsme se sejít
V krátké době rozvolnění protikoronavirových opatření se podařilo uskutečnit několik schůzek šachového kroužku v klubovně Společenského centra JS.
Poděkování za operativní pomoc patří knihovnici Zuzaně Belanské. Uskutečnit schůzky v Jincích ale bylo možné pouze přičiněním Davida Vošického z Březových Hor a Tomáše Brotánka z Komárova.

David Vošický

První zprava Tomáš Brotánek

Výuka na dálku
I my jsme se přece jen rozhodli k výuce šachu prostřednictvím internetu.
A udělali jsme dobře. Po časově náročném soustře ování informací a provádění zkoušek jsme se nakonec vrátili k původnímu návrhu Adama Hečla
na využití aplikace Google Meet.
Sám navrhovatel nám úspěšně provedl první
online přenos, než i tuto roli přenechal vedoucímu kroužku. Poděkování patří zejména
jemu, ale i všem šachistům a rodičům, kteří
se zúčastnili přenosu z kroužku nebo jiných
online kontaktů.
Osvědčily se i rozbory partií našich členů
s využitím téže aplikace, messengeru nebo
jiných komunikačních prostředků.
Adam Hečl

Sledujte aktuality na webu Pionýrské
skupiny Jince.
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince

vedoucí PS a ŠK
Pionýrské skupiny Jince
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Ze života školy

leden 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sluníčko

Zima zase čaruje,
studeně se usmívá.
Mráz po okně maluje,
když se nikdo nedívá.

Je zima, někteří ptáci už odletěli do teplých krajin, zvířátka se zachumlala
do svých pelíšků a my si ji naplno užíváme. Je až neuvěřitelné, kolik
krásy kolem nás umí „Paní Zima“ vykouzlit. Je to nádherná podívaná
všude kolem nás a my si při pobytu v přírodě připadáme doslova jako
v pohádce. A ani nevadí, že nás občas zebou ruce a mráz štípe do tváří.
Za odměnu nám vykouzlí nádherné bílé krajky a překrásné obrázky.
Advent jsme ve školce přívítali zapálením první svíčky na věnci a vánoční
výzdobou tříd a šaten. Děti se dočkaly i prvního sněhu, ze kterého měly
velikou radost a naplno si ho venku užily. Ve Společenském centru Josefa
Slavíka se nám velmi líbilo na výstavě svíček a knih.
Jsme moc rádi, že i přes nepříznivou situaci nás mohli ve školce navštívit
Mikuláš, anděl a čert. Bylo ale potřeba se na tuto vzácnou návštěvu pořádně připravit. Děti si Mikuláše, čerta i anděla namalovaly, vyráběly
a naučily se o nich plno krásných písní, básní a tanečků. Při jejich příchodu byly děti moc statečné a přes prvotní obavy se osmělily a zazpívaly čertovské a mikulášské písničky. Obměkčily i čerta a ten, po přímluvě anděla,
jim odpustil všechny hříchy. Odměnou byl balíček s dobrotami, které dětem nadělil Mikuláš.
Jako každý rok, i tentokrát jsme se vydali na výšlap ke kapličce do Čenkova prohlédnout si krásný Betlém, pověděli si u něj příběh o narození
Ježíška a obdivovali všechny postavy i zvířátka. Moc děkujeme za každoročně příjemně strávené chvíle a už te se těšíme na velikonoční výzdobu.
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Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese a při polodenní vycházce jsme
jim přinesli vánoční nadílku. Při té příležitosti jsme si užili výhled na
krásné okolí Jinec.
V předvánočním čase si děti za doprovodu koled užily i pečení cukroví,
plnění do formiček, tvoření vanilkových rohlíčků, vyklápění a obalování
v cukru. Odměnou jim byla krásně provoněná školka a mlsání. Většina
se pak moc těšila na to, jak budou pomáhat při pečení i doma.
A pak konečně… přišel do naší školky i Ježíšek a nadělil dětem pod rozsvícený stromeček krásné dárečky. Ty mu na oplátku zazpívaly s paní učitelkami krásné vánoční písně a koledy a nic nebránilo v tom si nové hračky
naplno užívat.
A protože jsme společně chtěli potěšit i rodiče, prarodiče a sourozence,
vyrobily si pro ně děti krásné dárečky a přáníčka pod stromeček a vše si
odnesly domů. Každá třída také natočila svá videa, ve kterých děti předvedly něco málo z toho, co se naučily a co by za normálních okolností
ukázaly „naživo“ na vánoční besídce. Doufáme, že videa udělala v předvánočním shonu všem radost a tento rok už to snad proběhne vše jako dříve.
Přejeme všem v novém roce 2021 hodně síly, optimismu, radosti a zdraví.

Berušky

45

Broučci

Žabičky
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Motýlci

Včeličky

Za kolektiv MŠ
Lenka Bašková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
Podrobné informace k nástupu žáků
v lednu 2021 zpět do školy
Podle stávajících pravidel a tabulky protiepidemických opatření, souhrnně
označovaných jako „PES“, lze předpokládat dva možné scénáře:
1) návrat do školy ve 3. nebo 4. stupni PES
2) návrat do školy v 5. stupni PES
O tom, který ze dvou možných scénářů (pokud nevzniknou jiné, další)
bude připadat v úvahu, budete informováni na webových stránkách školy
www.zsjince.cz, a také třídními učitelkami neprodleně, jakmile budou opatření vlády České republiky zveřejněna.
Mgr. Petr Brychta, Ph.D.
ředitel školy
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny jsou
• na Příbramsku od 8. do 14. února 2021
• na Berounsku od 15. do 21. února 2021
Zdroj: www.msmt.cz

Jinecká základní škola
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ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

leden 2021

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:
Mgr. Alena Packová:
Karel Ambruš, dipl. um.:
Bc. David Štěch, DiS.:
Jana Kosharisová:
MgA. Anna Olejníková:
Věra Obdržalová, dipl. um.:

zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh
přípravná hudební výchova (PHV), hudební
teorie a hudební nauka, zpěv, housle, klavír
zobcová flétna, klarinet, saxofon
zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor
akustická kytara
příčná flétna, klavír
akordeon, klavír

Učitel literárně-dramatického oboru / divadlo
MgA. et Mgr. Josef Pekárek

Děti potěšily rodiče
Hezký vánoční dárek připravili žáci jinecké pobočky ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem.
Dostali nápad nahrát rodičům pro radost koledy
jako vánoční dárek (např. K Ježíškovi do Betléma,
Slyšte slyšte pastuškové, Veselé vánoční hody, Tři
oříšky pro Popelku aj.) - místo koncertu, který se
letos, bohužel, nemohl uskutečnit.
Koledy nahráli a nazpívali: Markéta Vejrová, Martin Zvolánek, Jana Zvolánková, Antonín Hric,
Michaela Ciochina, na klavír je doprovodila paní
učitelka Alena Packová.
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

leden 2021

Covidový rok je za námi,
jaký bude ten letošní?
Uplynulý rok se moc nevydařil. Veškerá činnost sboru
byla omezena jen na zimní měsíce, kdy se toho moc dělat
nedá, a pak na prázdniny, kdy je to stejné, protože se nám všichni rozběhnout rekreovat. Bohužel, museli jsme zrušit všechny plánované akce,
čarodějnicemi počínaje a dalšími soutěžemi svými, nebo v součinnosti
v rámci sedmého okrsku, konče. Nejvíc na ten nešastný rok doplatil oddíl
malých hasičů, pro který bylo připraveno opravdu mnoho akcí. Doufáme,
že na jaře už covidová krize pomine a děti se nám opět sejdou v plné počtu
a s elánem. Protože - bu jak bu - už musíme plánovat akce a soutěže
na nový rok. A tak bude po dlouhém lenošení co dohánět.
„Velcí“ hasiči ale zase tak moc nezaháleli, protože v hasičárně je stále plno
práce, a to nepočítám ještě činnost zásahové jednotky, která absolvovala
několik výjezdů.

Jeden z prvních výjezdů v loňském roce se uskutečnil 28. 2. k požáru kůlny
v Jincích.
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Hasičská dodávka před a po opravách.

Většinu času strávili naši hasiči v hasičárně a brigádničili. Od městské
policie Praha jsme dostali převodem vyřazenou dodávku VW a bylo opravdu vidět, že dost používanou. Kluci auto rozebrali, co se dalo, vyspravili
a opravili, nakonec nastříkali na tu naši hasičskou barvu, a auto je připraveno k využití jednotkou. Celá ta legrace trvala rok a těch šest kluků
při tom odpracovalo téměř 1.500 brigádnických hodin. Klobouk dolů.
Už zbývá jen auto dovybavit a je hotovo.
Kromě toho jsme dostali od profíků z Berouna cisternu Iveco, kterou jsme
také dovybavili a máme tedy dvě cisterny a dvě dodávky k výjezdům. Jen
jsme museli upravit vrata u garáže, aby bylo možno cisterny s vodou mít
v teple.
Z ostatních akcí se uskutečnily jen dvě úklidové po Jincích a okolí, ale
i tak se sesbíralo a odvezlo materiálu dost.
Naplánovaných akcí na rok 2021 je hodně, ale je tu „ale“. Snad se ten
covid už konečně uklidní, abychom mohli na jaře zase prohánět malé hasiče, kteří nám zajisté tloustnou (a nejen oni). Jen těch výjezdů by pro změnu zase tolik být nemuselo.
Přejme si, aby letošní rok byl přece jen příjemnější a hezčí.

za SDH
Jinečtí hasiči

Jan Haken
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Český rybářský svaz, MO Jince

leden 2021

Výbor Českého rybářského svazu
informuje
1) Schůze výboru se koná dne 5. 1. 2021 od 17:00 hodin na
domečku ČOV.
2) Termín a čas výdeje členských známek (pravidelný peněžitý příspěvek)
na rok 2021 je nutné domluvit u p. Zdeňka Beránka (mobil: + 420
723 771 251, email: velberanek@seznam.cz). V nové legitimaci musí být
nalepená fotografie. Bez fotografie nebude členská známka vydána.
3) Termín a čas výdeje povolenek k lovu ryb na rok 2021 je nutné domluvit u p. Reného Kenardžieva (mobil: +420 606 149 443, email: renekenardziev@seznam.cz). Proplacení brigádnických hodin (pracovní roční
příspěvek) na rok 2021 je možné uhradit u p. Reného Kenardžieva.
4) Výměna členských legitimací: vzhledem k tomu, že u většiny našich členů v členské legitimaci již nejsou volné kolonky pro nalepení příspěvkových známek, je nutné odevzdat starý průkaz a vyzvednout si nový.
Termín je nutné domluvit u Ing. Miroslava Domanského (mobil: +420
728 885 299, email: miroslavdomanský@seznam.cz).
5) Odevzdání krmiva na rok 2021 je možné realizovat dne 5. 1. 2021 od
17.00 do 17.30 hodin u domečku ČOV.

Plnění pracovního ročního příspěvku (brigád)
v roce 2020
V roce 2020 naši členové plnili pracovní roční příspěvky (dále jen „brigády) následovně:
a) v termínech stanovených Plánem činnosti,
b) v termínech stanovených výborem.
Brigády dle Plánu činnosti byly naplánovány na dny:
- 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., a 25. 4. 2020,
- 5. 9., 12. 9., 26. 9., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11. a 28. 11. 2019.
Vzhledem epidemii koronaviru byly zrušeny brigády ve dnech
21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4. a 25. 4. 2020.
V termínech: 14. 3., 5. 9., 12. 9., 31. 10., 7. 11., 21. 11. a 28. 11. 2020
proběhly brigády v souladu s Plánem činnosti. Těchto brigád se průměrně
zúčastnili tři lidé (předseda a dva členové organizace). V roce 2021 jsou
brigády naplánované dle Plánu činnosti mimo rybářských závodů a výlovů.
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Statistika ukazuje, že stěžejní plnění brigád je v termínech stanovených
výborem.
V roce 2020 jsme odpracovali v rámci brigád 1 424 hod (v roce 2019 to bylo
1 509,5 hod) následovně:
1) při výrobě násad MP a údržbě rybochovných zařízení (rybníků, líhní
apod.) 897 hod,
2) pro potřeby MO (úklid, údržba objektů MO, údržba revírů) 146 hod,
3) pro ochranu přírody a životního prostředí 226,5 hod,
4) pro potřeby obce 154,5 hod.
Vzhledem k tomu, že účastníky brigád jsou členové organizace od 18 do
65 let, mimo ZTP a žen, tak nám moc aktivních členů na brigády nezůstává.
Část členů volí variantu, že si 15 hodin brigád zaplatí (1 hod/100,00 Kč),
nebo tato možnost je uvedena ve Stanovách a v Usnesení.
Nejvíce hodin odpracovali: p. Tibor Bartoš
463 hod, p. René Kenardžiev
113,5 hod, Vladislav Klimeš
72 hod, Jaroslav Matys
63 hod a Michael Kenardžiev 57,5 hod.
Z členů nad 65 let a žen
nám navíc odpracovali brigády p. Zdeněk Beránek
14 hod, p. František Gajanec 15 hod, p. Josef Lanc
48 hod, p. Jaroslav Matys 63 hod, p. Vladimír Rosol 56 hod a paní Jana
Zachová 7 hod. Výbor touto cestou děkuje těmto členům a člence za odvedenou práci. Nemuseli ji dělat, ale pomohli naší organizaci.
Závěr:
V roce 2021 má Republikový sněm ČRS, z. s., schvalovat změnu Stanov.
Pokud bude schválen návrh Republikové rady v oblasti brigád, tak dopad
bude hlavně na místní organizace a částečně na územní svazy. Materiály
ke změně Stanov od Republikové rady, výboru SÚS a našeho výboru najdete na našich webových stránkách.
Dne 3. prosince 2020 na zasedání Republikové rady předseda ČRS, z. s.,
Dr. Mach ujistil členy Republikové rady, že návrh v brigádnických povinnostech bude představen pouze v případě, že získá mezi územními svazy
plošnou podporu.
Výbor ČRS, z. s., MO Jince
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Farnost Jince

leden 2021

Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše v Jincích
Pořad bohoslužeb v roce 2021
neděle

7.30
8.00

středa

17.30

18.00
18.30

svátost smíření
mše svatá
svátost smíření,
modlitba posvátného
růžence
mše svatá
katecheze na faře

první čtvrtek
v měsíci
17.30
18.00

svátost smíření
mše svatá

první pátek
v měsíci

17.30

adorace

14.00
17.30
18.00

katecheze pro děti na faře
svátost smíření
mše svatá

pátek

Kristus přichází i pro nevěřící
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný Tři králové (6. ledna), je svým obsahem
téměř totožný se svátkem Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje
jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě. Tento svátek zjevení mohli
bychom z hlediska lidstva chápat jako svátek přijetí nebo uznání Krista.

Tříkrálové žehnání domu
Požehnání ukazuje člověku, že v jeho domě přebývá sám Bůh. Obyčej žehnání domu vychází zřejmě z pohanského zvyku vykuřování. Ze strachu
před démony se vykuřovaly obytné prostory i stáje a dveře se označovaly
nápisy, aby se domu vyhýbalo neštěstí. Křesané dali tomuto zvyku nový
smysl. Protože se Boží sláva viditelně zjevila v Ježíši Kristu, má se zjevit
všude, také v našich domech a bytech. Požehnání má ukázat člověku, který se často sám cítí jako bez domova, že v jeho domě s ním přebývá sám
Bůh. A tam, kde přebývá Bůh, se může zabydlet i člověk.
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Co znamená K+M+B+?
O slavnosti Zjevení Páně se na horní veřej dveří píše požehnanou křídou
znamení sestávající ze tří písmen, K†M†B† nebo latinský ekvivalent
C†M†B†, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály
svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to
však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ –
neboli: „A Kristus požehná tomuto domu.“ Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako peče, nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.

Tři králové
Mudrci z východu, tradičně označovaní jako Tři
králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za
dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě
narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
Králové přinesli Ježíšovi dary, které mají symbolický význam - jsou to substance v té době všech
známých skupenství. Zlato jako dokonalý kov zastupuje všechno, co je
skupenství pevného, kadidlo zastupuje vše, co je skupenství plynného
a myrha zastupuje kapaliny. Tu přináší král s temnou tváří, nebo to byla
mast užívaná při pohřbech. Postavy králů mají další významy. Předně znamenají tři fáze lidského života. Jeden je mladý, druhý je zralý muž, třetí
je stařec. Říká se tím, že Kristus je Pánem každého života od počátku do
Zdroj: vira.cz, wikipedia.org.
konce.
Pokud byste rádi podpořili chod farnosti či opravy kostelů a far (Jince,
Hluboš, Pičín), zde si dovolím uvést číslo účtu farnosti: 520413319/0800
(Česká spořitelna, a. s.). Zároveň připomínám, že rád vystavím (po obdržení daru) dárci potvrzení o přijetí daru, které může následně použít
ve svém daňovém přiznání.
P. Mgr. Mariusz Stanisław Walczak Raj, administrátor farnosti
Římskokatolická farnost Jince, vikariát Příbram
Žižkova 20, 262 23 Jince
IČ: 47072521; tel. 605 911 061
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sport

leden 2021

Cvičení s Katkou
v mateřské škole Jince
V polovině prosince, kdy je uzávěrka Jineckého zpravodaje, lze jen
těžko odhadnout, zda v lednu bude možné cvičit, scházet se a vzdělávat. Přesto jsem na toto období naplánovala několik akcí. Budu se těšit,
že se něco z těchto plánů vydaří, anebo se vydaří něco úplně jiného.

Pohybové lekce v Sokolovně v Jincích
úterý od 5. 1. 17.00 - 20.00 hodin

Pohybem ke zdravé imunitě - tříhodinový pohybově relaxační
kurz
- v případě volných míst je možné zúčastnit se pouze jednotlivých hodin:
17.00 - 18.00 hodin Zdravé cvičení - zdravá imunita
18.00 - 19.00 hodin Přirozený pohyb pro podporu
naší imunity
19.00 - 20.00 hodin Vědomá relaxace
pro podporu imunity
čtvrtek od 7. 1. 17.15 - 18.30 hodin jóga pro ženy a dívky
18.30 - 19.30 hodin Sufijské cvičení

Léčivý tón křišálových mís
odpolední seminář
ve Společenském centru
Josefa Slavíka v Jincích
sobota 16. 1. od 12.30
do 16.00 hodin - naslouchání
zvuku křišálových mís
s Jiřinkou Solvanou
Katka Dendysová | www.azted.cz | tel. 773 209 123
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Tělovýchovná jednota Jince

leden 2021

Nejlepší hráči Šachového oddílu TJ
v praktickém šachu
Tereza Lísková byla v uplynulé
neúplné sezóně nejlepší v oddíle i v dívkách. Z hráčů žákovské kategorie zná
nejlépe šachovou teorii, a i když moc
nehraje, dokáže svých zkušeností
využít v pravou chvíli. Na krajském
přeboru obsadila v kategorii U16 pěkné
4. místo v dívkách a 24. místo celkově.
Vyhrála turnaj v Růžené.
Filip Šimek byl velkým překvapením.
Vážných kandidátů bylo více. Postup
z regionu si nicméně regulérně vybojoval a ve finále KP v Neratovicích obsadil 23. místo v kategorii H16.

Tereza Lísková

Nejlepší hráči oddílu v rapid šachu
Tereza Lísková se probojovala na mistrovství republiky pro hráčky do 16 let
a obsadila v něm 17. místo.
Jan Mauric dosáhl nejhodnotnějšího
výsledku z našich chlapců. V krajském
přeboru obsadil 9. místo v chlapcích
do 8 let. Ještě lépe byl připraven na mistrovství republiky, ale to bylo po několika odkladech definitivně zrušeno.
Průběh a výsledky mistrovských soutěží ovlivnila vážná epidemiologická
situace.
Jan Mauric
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Vzdělávání trenérů
Naši hráči se zúčastnili semináře
trenérů pro žáky
školního věku.
Jedním z nich byl
Adam Hečl. Organizace se ujali
naši přátelé z Olomouce a Moravskoslezského kraje. K zisku trenérské kvalifikace
Adama čeká po
splnění věkového
Filip Šimek
limitu ještě dlouhá cesta. Pro Jince je nepříznivé i vzdálené místo jeho bydliště.
Miroslav Maršálek

Tereza Lísková

Filip Šimek
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13. dělostřelecký pluk

leden 2021

Advent v jineckých kasárnách
Válečným veteránům jsme symbolicky poděkovali položením věnců. Ovšem tím naše
aktivita nekončí. Kaplan 13. dělostřeleckého pluku kpt. Havránek s vaší pomocí naplnil pokladničku vojenského fondu solidarity k prasknutí. Můžeme ji hrdě odevzdat.
Představte si místo, kam můžete přijít,
zklidnit mysl a zapomenout na všední starosti, které provází každého z nás. Pro
mnohé je to také místo, kde si mohou promluvit sami se sebou a utřídit si myšlenky.
Kaplan dělostřeleckého pluku kapitán Havránek je člověk, který stojí za tímto projektem a jak sám říká: „Je potřeba, aby vojáci dbali o své fyzično,
ovšem stejným dílem by měli pečovat i o své duše, jen tak přichází
vyrovnanost a síla. Již se těším,
až v roce 2021 bude výstavba kaple dokončena a slavnostně vysvěcena. Už te je ovšem velký kus
práce za námi,“ dodává kaplan.
První adventní nedělí začal vánoční čas. A tak jsme rozsvítili
vánoční strom, který k nám do
kasáren přinesl kouzlo Vánoc.
Vánoční stromek imituje výstřel
z děla. Velitel pluku plk. Kalina
s kaplanem kpt. Havránkem jednohlasně dodali, že letos je čas
strávený s rodinou důležitější,
než kdy jindy.
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Příslušníci 13. dělostřeleckého
pluku jsou nasazeni v nemocnicích po celých Čechách a pomáhají v boji proti COVID-19.

Ježíšek nám doručil dárky a my je
jedeme předat do dětských domovů
v Solenicích a Příbrami.

Příslušníci 13. dělostřeleckého pluku v Solenicích.

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 LEDNU 2021 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

15,00
15,00

09,00

15,00

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

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

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

17,00
17,00
17,00
17,00

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

leden 2021

V měsíci listopadu 2020 řešili příslušníci policie 100 nehod. Jeden člověk
utrpěl vážné zranění a 20 osob poranění lehčího charakteru. Nejčastější
příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, poté nepřiměřená
rychlost, a to ve 12 případech. Čtyři motoristé, kteří způsobili nehodu, byli
pod vlivem alkoholu. Celkem 29 karambolů zavinil střet se zvěří. Na dopravních prostředcích vznikla škoda, která přesáhla 5,5 milionu korun.
Škoda ve výši sto tisíc korun vznikla při nehodě, která se stala dne
22. listopadu kolem druhé hodiny ranní v obci Jince. Řidič zřejmě vlivem
únavy najel na krajnici, poté narazil do betonového přemostění a do drátěného oplocení. Následně motorista z místa nehody odešel.
Dne 3. prosince došlo v ranních hodinách v katastru obce Hluboš k dopravní nehodě osobního vozidla značky Audi. Osmnáctiletý řidič dostal na
zasněžené komunikaci smyk, vjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím autem. Oba motoristé byli převezeni do nemocnice k ošetření.
Hmotná škoda byla stanovena na 50 tisíc korun.
Dne 8. prosince mezi 10:00 a 15:30 hodin poškodil nezjištěný řidič ve Zborovské ulici v Jincích levý bok zaparkovaného vozu značky Peugeot, který
byl odstaven po pravé straně komunikace ve směru k ulici Slavíkova.
Neznámý motorista z místa nehody ujel. Způsobená škoda byla vyčíslena
na 60 tisíc korun.
Policisté žádají všechny osoby, které by mohly podat svědectví k okolnostem dopravní nehody, aby se ozvaly na telefon 974 879 251 (527) nebo
neváhaly zavolat na bezplatnou linku 158.
Lesní zvěř způsobila dne 11. prosince v odpoledních hodinách dopravní nehodu v katastru obce Hluboš. Srna vběhla pod kola projíždějícího vozidla
značky Škoda Superb. Zvíře zůstalo na místě střetu usmrcené. Škoda byla
ve výši 55 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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zprávy z Čenkova

leden 2021

Zprávičky z malé školičky
Rok jde pořád dokolečka, nikdy nejde nazpátek,
jenom občas najde chvilku, převleče si kabátek.
Týnom tánom taliánom, dobrý rok a je mu přáno…
A je ten nový rok 2021 dobrý.
A se máme dobře.
A jsme zdraví a máme kolem sebe lidi,
které máme rádi.
Oslava Vánoc ve školce je něco, na co se
děti těší dlouhou dobu. Předcházely tomu
mnohé přípravy - pečení cukroví, poslouchání koled, prohlídka našeho čenkovského betléma, zdobení stromečku či vyzkoušení vánočních zvyků a tradic…
Čekání na Vánoce nám zkrátil adventní
kalendář s úkoly na každý den.
Jednoho dne jsme dostali opravdu zajímavý úkol: Udělat někomu úsměv na
tváři a potěšit ho. Myslíme si, že se
nám to náramně povedlo.
Vyrazili jsme s kytarou
a zlatem v hrdle po Čenkově. Nezapomněli jsme
potěšit babičky a dědečky
v Domově seniorů. A protože jsme nemohli k nim,
udělali jsme si „zpívání
pod okny“. Všichni nám
mávali a měli velikou radost.
A vlastně jsme rozezpívali celý Čenkov. Ještě jednou děkujeme všem za
„koledu” a milý úsměv.
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Potěšili jsme i zvířátka v lese. Přinesli jsme jim spoustu dobrot v podobě
jablíček, kaštanů, žaludů, sena a mrkve.
A myslíte, že přišel Ježíšek? To je přece jasné. Naše oči se rozzářily a my
zase měli v bříšku ten pocit, jaký znají všichni z vás, když čekáme,
až Ježíšek zacinká, ta vůně prskavek… bylo nám krásně… protože na nás
Ježíšek nezapomněl.
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Vánoce jsou za námi, starý rok nám zamával a my se pomalu začínáme
připravovat na ten nový. Hned zkraje roku jsme oslavili svátek Tří králů,
podívali se trochu do budoucnosti, na to, co nás čeká a nemine. Co nám
nový přinese, zatím nevíme, ale máme plánů plno.
Po Třech králích se chystáme na „Cestu kolem světa”. Děti se vypraví
do Japonska nebo k Eskymákům, ochutnají čínské dobroty a dozvědí se
spoustu zajímavostí třeba o dalších zemích… Vyvrcholením „Cesty kolem
světa“ bude Světový ples. ☺
V půlce ledna do naší nové třídy přibyde nový nábytek, za který bychom
chtěli moc poděkovat Zastupitelstvu obce Čenkov. Děkujeme za spolupráci
a obrovskou podporu naší školky. Děkujeme též sponzorům – Apollo Metal
(zinkovna), panu Čepelákovi a v neposlední řadě všem rodičům, kteří jakkoliv do školky přispěli (výtvarný materiál, hračky, didaktické pomůcky,
hry apod.).
Moc si toho vážíme.

Kluci a holky z čenkovské školky

Náves před mateřskou školou v Čenkově zdobil až do Tří králů hojně navštěvovaný betlém ze sena, který vytvořil Jiří Firýt.
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zprávy z Ohrazenice

leden 2021

Na pomoc rodině
Obrovská rodinná tragédie se stala před vánočními svátky v Ohrazenici.
Při požáru rodinného domu zemřel Miroslav Fenik. Zanechal po sobě
manželku, která byla v péči popáleninového oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dvě malé děti - dvouletého Mirečka a šestiletou Kristýnku.
Na pomoc rodině zřídila Obec Ohrazenice v čele se starostou Tomášem Králem vánoční sbírku pro pozůstalé děti a transparentní účet,
na který mohou občané zasílat libovolné částky.

Číslo účtu, který bude otevřen až do 31. 3. 2021,
je 5965355329/0800 . Veřejná sbírka je pod názvem
Pomoc pozůstalým po zemřelém Miroslavu F. (32 let).
Obec Ohrazenice

Starosta Ohrazenice Mgr. Tomáš Král.
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Zdroj fotografie: pribram.cz

Poděkování
S velkou bolestí v srdci chceme poděkovat všem, kteří jsou v těchto těžkých chvílích s námi - za slova útěchy, podporu a činy.
V době, kdy se lidé chystali na oslavu nejkrásnějších svátků v roce,
postihlo naši rodinu obrovské neštěstí. Přišli jsme o to nejcennější,
o co mohou rodiče přijít - o syna. Miroslav zahynul při požáru svého domu,
když se snažil zachránit život své manželce Karolíně a synkovi Mirečkovi.
Tragická událost zvedla velikou vlnu solidarity mezi našimi sousedy, lidmi
z okolí a celého kraje.
Za Mirkovu rodinu touto cestou z celého srdce děkujeme všem, kdo pomohli a stále pomáhají, a to jak vánočními dárky pro děti, hmotnými dary, tak
i finančně. Moc si toho vážíme, protože Mirkově manželce a dětem
to usnadní vstup do nového života, i když Mirečkovi a Kristýnce tatínka
nikdo nevrátí.
Děkujeme obci Ohrazenice v čele se starostou Tomášem Králem, hasičům,
dobrovolníkům, přátelům a známým, všem lidem, kteří se o svátcích přišli
zeptat, co potřebujeme, nebo ihned začali pracovat na odstraňování následků požáru v domě a jeho okolí. Denně nám spousta lidí podává pomocnou
ruku v mnoha směrech, jsou s námi a dávají nám sílu se s těžkou situací
vyrovnat. Manželka Karolína se dosud léčí s popáleninami, ale už je doma,
malý Mireček je v pořádku, Kristýnka v domě při požáru nebyla.
Mirkovi bylo jen 32 let, měl celý život před sebou, miloval svoji rodinu.
Pro nás zůstane navždy hrdinou, který obětoval svůj život pro záchranu
těch nejdražších. Budeme na něho vzpomínat s láskou a velikou úctou.
Za celou rodinu
Renáta Feniková, matka

Miroslav Fenik
s manželkou a dětmi.
Fotografie zveřejněna
se souhlasem rodiny.
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Přejeme všem spoluobčanům
do nového roku 2021
pohodu, klid, pevné zdraví,
mnoho optimismu a naděje.
Bohužel tento rok 2020 byl plný událostí, které bychom si nikdy nepřáli
prožít, a proto do nového roku 2021 prozatím plán akcí kulturní komise
zveřejňovat dopředu nebudeme. Jestliže se bude nějaká akce konat, vše
oznámíme včas v Oběžníku a na FB Ohrazenice v Brdech.
Pevně věříme, že vše jednou pomine a my se opět budeme moci scházet
a pořádat pro nás všechny akce, kde nám pospolu bylo dobře.
Za kulturní komisi OÚ Ohrazenice K. Poláková

BRDSKÉ SLUNCE
Kurzy malování a kreslení v Ohrazenici - leden a únor 2021
Výtvarný kurz pro dospělé: Namaluj si svůj obraz
malba akrylovými barvami na plátno, začátečníci i pokročilí, dospělí a děti od 12 let
23. 1. a 20. 2. od 9.00 do 17.00 hodin, příspěvek: 820 Kč
Výtvarný kurz pro děti: Namaluj si svůj obrázek
malba akrylovými barvami na plátno, začátečníci i pokročilí, děti od 6 let
10. 1., 30. 1., a 21. 2. od 12.30 do 17.30 hodin, příspěvek: 590 Kč
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
realistická kresba tužkou, závěrem nakreslíte portrét podle fotografie,
začátečníci i pokročilí, dospělí a děti od 12 let
27. 2. od 9.00 do 18.00 hodin, příspěvek: 830 Kč
Kurzy olejomalby a akrylu
začátečníci i pokročilí, děti od 6 let, dospělí
úterý (16.00 - 18.30), příspěvek za 2,5 hodiny (jedna lekce): 240 Kč, jednorázově plátno dle potřeby 100,- Kč
Na všechny akce prosím o závaznou rezervaci. Veškeré pomůcky jsou
k dispozici.
Více informací si přečtěte na: www.brdskeslunce.cz
Kontakt: Kamila Poláková, mobil: 607 185 016,
e-mail: polak.kamila@seznam.cz

68

kultura v Hořovicích

leden 2021

MKC Hořovice - Informační centrum
Vrbnovská 30/1 (areál Starého zámku)
tel. 732 512 821, 321 338 230, e-mail: ic@mkc-horovice.cz
Připravujeme:
Avizované akce se uskuteční pouze v případě uvolnění
epidemiologických opatření, pro aktuální informace sledujte weby:
www.mkc-horovice.cz, www.mesto-horovice.cz a FB.
8. 2. 2021 od 19.00
24. 2. 2021 od 19.00
24. 3. 2021 od 19.00
27. 3. 2021 od 19.30
16. 4. 2021 od 20.00
20. 4. 2021 od 19.00
21. 4. 2021 od 19.00
12. 5.2021 od 19.00
23. 5. 2021 od 19.00

KRASAVCI NA CHMELU
4TET
Tři v háji
Mig 21
Trautenberk
OLYMPIC
KAFE u OSMANYHO
Vladimír Mišík a ETC
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?

kultura v Příbrami

leden 2021

DIVADLO A . DVOŘÁK A PŘÍBRAM
Legionářů 400, Příbram 7, tel. 326 531 250
e-mail: obchodni@divadlopribram.eu
Připravujeme na únor 2021 - změna programu vyhrazena
Avizované akce se uskuteční pouze v případě uvolnění epidemiologických opatření, pro aktuální informace sledujte web divadla:
www.divadlopribram.eu
Přišel na večeři
Špinavý obchod
Anna K – akustický koncert
Madame Rubinstein
O pejskovi a kočičce
Ladislav Špaček – Etiketa není věda
Štefan Margita – Intimity
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Hrdý Budžes
Chleba s máslem
Třicet devět stupňů
Splašené nůžky
Číňani
Vinnetou

inzerce

leden 2021

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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Ospeja, s. r. o - Květiny
Slavíkova 165, Jince
tel. 607 989 906
Vážení zákazníci,
děkuji vám za přízeň v uplynulém
roce a do toho nadcházejícího
všem přeji jen to nejlepší,
hlavně pevné zdraví a radost
ze života.
Bude mi potěšením, když vám
radost udělá květina či dárek
z naší nabídky a těším se
na vaši návštěvu v roce 2021.
Petra Osmančíková
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NOVÉ KNIHY
v prodeji
ve Společenském centru Josefa Slavíka
v Jincích

550 Kč

550 Kč

Vydání knih podpořili:

Městys Jince

a další, jejichž seznam je uveden v knihách.

V nabídce je i první díl knihy Jinecko pro pamětníky
(Jince).
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