
                    OBEC JINAČOVICE 
                  Zprávy obecního úřadu, březen/duben 2022 

 

Vážení občané, 

1) upozorňujeme, že tento týden probíhá na stavbě cyklostezky do Brna-Kníniček 

asfaltování, na stavbu tedy nevstupujte. Položením finálního povrchu práce nekončí, 

souběžně v lokalitě probíhá revitalizace Mnišího potoka, jehož části („brody“) zasahují 

i do nové stezky. Zároveň budou probíhat související terénní úpravy a výsadby, práce 

budou minimálně další dva měsíce pokračovat. Nová stezka bude sloužit nejen pro 

cyklisty, ale také pro pěší. 

2) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 31. 3. v 19 hod. v Hostinci 

u Střížů. Na zasedání se bude mimo jiné schvalovat smlouva o dílo na rekonstrukci návsi 

(II. etapa) a informovat o nově vznikajícím územním plánu obce. Podrobný program 

zasedání naleznete na vývěsce před obecním úřadem nebo na webu obce (elektronická 

úřední deska). 

3) Naše obec se připojí k akci Ukliďme Česko v sobotu 2. 4. V daný den si bude možné 

v době od 9:00 do 10:00 hod. na OÚ vyzvednout pytle na odpad a mapku s vyznačením 

ploch k úklidu. Pro snazší organizaci akce nám dejte předem vědět (papírek se jménem 

vhoďte do schránky OÚ nebo pošlete na e-mail starosta@obecjinacovice.cz). Děkujeme 

všem dobrovolníkům za účast, bude pro Vás připravena odměna, kterou věnovala Místní 

akční skupina Brána Brněnska. 

4) Upozorňujeme, že od 4. 4. bude prováděna oprava sálu v budově obecního úřadu. 

Do dokončení (přibližně konec dubna) bude sál mimo provoz. Děkujeme za pochopení.   

5) Obec Jinačovice srdečně zve seniory na jarní procházku, která se uskuteční v pátek 

8. 4. Sraz bude ve 13:30 hod. před obecním úřadem, půjdeme trasou stezky pro pěší 

a cyklisty do Brna-Kníniček. Celková délka vycházky bude cca 4 km, půjde se opět 

klidným tempem, v cíli bude připraveno drobné občerstvení. Zpět do Jinačovic se 

dopravíme společně autobusem. Pro lepší organizaci prosíme zájemce, ať se předem 

přihlásí na OÚ (nejlépe do středy 6. 4.). 

6) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek 8. 4. a sobotu 9. 4. v areálu 

za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat odpad, který se nevejde 

do běžných nádob na komunální odpad (mimo stavební odpad). Areál bude otevřen 

v pátek 8. 4. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 9. 4. od 8:00 do 12:00 hod. Současně 

bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů před Palasovou stodolou. Odevzdávat 

můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.  

7) SK Jinačovice odehraje během dubna na sokolském hřišti domácí zápasy v sobotu 

9. 4. a 16. 4. v 16:30 hod., v neděli 24. 4. v 17:30 hod. a v pátek 29. 4. v 18:30 hod. 

Rozpis utkání a další aktuální informace naleznete na webu www.skjinacovice.cz.  

Přijďte podpořit naše fotbalisty, občerstvení zajištěno. 

8) Z důvodu opravy opěrné zdi bude uzavřena od úterý 19. 4. po dobu přibližně tří týdnů 

část místní komunikace z návsi směrem na Stráň (před RD č. p. 295 – Stambolidisovi). 

Obyvatelé Stráně využijí objízdnou trasu přes místní komunikaci nad hřištěm.  
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9) Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 21. 4. v 15:30 hod. na návsi (před 

obecním úřadem). Odevzdávat můžete plechovky od barev, oleje, baterie, laky, 

pesticidy, léky, lepidla apod. 

10) Svoz bioodpadu bude od dubna probíhat každou sobotu dopoledne. Pokud jsou 

nádoby na bioodpad plné, ponechejte bioodpad vedle nádob v plastových pytlech (nikoliv 

volně pohozený), bude rovněž odvezen.  

11) Sportovní klub Jinačovice ve spolupráci s obcí pořádá v sobotu 23. 4. zájezd 

na 46. ročník pochodu krajem Vítězslava Nezvala Rouchovanská pětadvacítka. Trasy 

5, 7, 10, 15 a 25 km, kde si mimo jiné užijete překrásnou romantickou krajinu kolem říček 

Rokytné a Rouchovanky. Cena pro dospělého 50 Kč, děti zdarma, odjezd v 7:30 hod. 

od OÚ. Zájemci se mohou hlásit u Honzy Urbana (tel. 734 575 055). Trasy pochodu jsou 

vhodné i pro rodiny s dětmi, sjízdné s kočárkem. Na trase bude připraveno občerstvení, 

na poslední kontrole opékání špekáčků. 

12) Sokol Jinačovice pořádá v sobotu 30. 4. od 16 hod. na hřišti Pálení čarodějnic. Bude 

připravena hranice k upálení s následným opékáním špekáčků, žízní se trápit nebudete. 

Masky čarodějů a čarodějnic vítány. Vstupné dobrovolné. 

13) V Mateřské škole v Jinačovicích se v úterý 10. 5. v 17 hod. bude konat zápis 

na školní rok 2022/23. Díky rozšířené kapacitě školky mohou být k předškolnímu 

vzdělávání přijaty také dvouleté děti, které budou splňovat předpoklady pro přijetí, více 

informací poskytne mateřská školka. K zápisu přineste vyplněné přihlášky, které budou 

k dispozici na webových stránkách školky (www.msjinacovice.cz), nebo si je můžete 

vyzvednout přímo v MŠ od 11. 4. do 14. 4. 

14) Tradiční pochod k hradu Veveří „Jinačovická pětadvacítka aneb Po stopách manželů 

Mazánkových“ se uskuteční v sobotu 14. 5. Trasy v délce 8, 17, 25 km a nejkratší trasa 

s úkoly pro děti, zúčastnit se mohou také cyklisté. Všichni jsou srdečně zváni.    

15) Během letních prázdnin proběhnou v Jinačovicích následující příměstské tábory:  

11. až 15. července, 25. až 29. července a 8. až 12. srpna – Sportovně fotbalové letní 

kempy se sportovním klubem Fotbalová školička z. s. Cena: 3.200 Kč, přihlašovat se 

můžete na tel. 608 22 66 22 (Andrea Jahodová) nebo e-mailu info@trenujifotbal.cz, kde 

obdržíte také podrobnější informace.  

15. až 19. srpna – Všestranný příměstský tábor s Dr. Kuželkou pro děti ve věku od šesti 

do jedenácti let. Cena: 3.100 Kč, přihlašovat se můžete na telefonu 605 911 877 (Dáša 

Heiland Trávníková) nebo e-mailu doktorka.kuzelka@gmail.com, kde také obdržíte 

podrobnější informace.  

15. až 19. srpna – Angličtina v Jinačovicích letos na téma "Brno". Přihlášky a bližší 

informace na mailu silvie@siblikova.cz.  

16) Připomínáme, že si na webu obce www.jinacovice.eu (ve spodní části) můžete 

nastavit zasílání e-mailů s aktualitami z obecního webu a úřední desky obce.  

Současně připomínáme další způsob informování občanů o dění v naší obci, který již 

využívá více než 230 uživatelů. Jde o aplikaci Česká Obec, kterou si můžete zdarma 

nainstalovat do svých telefonů, spustit a vyhledat „Jinačovice“. Následně Vám budou 

chodit upozornění a nové informace přímo do Vašeho telefonu.  
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