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Vážení a milí sousedé, 

na podzim skončí volební období obecního zastupitelstva, které 
začalo v roce 2018. Uplynulé čtyři roky významně poznamenala 
pandemie Covidu-19. Nedá se přitom říci, že by se v obci zastavil 
život. Dařilo se na poli rozvoje a investic, podařila se naplnit či na-
plňovat většinu předsevzatých záměrů. Proinvestován byl do-
konce rekordní objem financí, obec získala řadu dotačních titulů. 
Ani komunitní život neutrpěl fatální škody. Na rozdíl od řady obcí 
včetně některých sousedních jsme po oba covidové roky bez ome-
zení oslavili hody. Odehrála se také velká část dalších společen-
ských akcí, pravda, zejména v adventním čase tradiční setkávání 
na dva roky ustalo. Obec navíc zažívá rozkvět spolkové činnosti, 
objevily se úplně nové skupiny aktivních lidí. Také k jejich práci 
pro obec přineseme na následujících řádcích nějaké informace. 

Asi nejbolestivější dědictví pandemie spočívá v dalším posunu od 
osobní k virtuální komunikaci. To je ale proces, který započal 
dávno před covidem a jen se prohlubuje. Schůze obecních zastu-
pitelstev jsou navštěvovány velmi spoře a během covidu se něko-
likrát odehrály zcela bez účastníků. Děkujeme všem, kteří se 
o práci zastupitelstva a obecního úřadu zajímají a zveme všechny 
ostatní na poslední veřejná zasedání tohoto volebního období, 
která se ještě odehrají. 

Po Covidu či jeho dosavadních vlnách stojíme stále, a ještě více než 
předtím, v situaci, která do našich životů vnáší řadu nejistot. Bar-
barství, s jakým putinovské Rusko provádí invazi na Ukrajinu, 
brutálně ukončilo naše poklidné snění a zničilo dosavadní před-
stavy o tom, co je a není v prostoru Evropy 21. století možné. Jsme 
rádi, že i naše obec a její obyvatelé přispěli a přispívají ke zmírnění 
osudů ukrajinských uprchlíků. 

Toto vydání zpravodaje přináší kromě některých obvyklých infor-
mací také články týkající se hospodaření obce. Připravili jsme 
krátký text o tom, na co vše obec ze svého rozpočtu přispívá, 
zejména pokud jde o zajištění nejdůležitějších služeb a jako 
zvláštní téma jsme zařadili články o hospodaření s vodou. 

Za několik dní skončí lhůta pro hlášení kandidátních listin pro 
podzimní volby a dozvíme se, kolik se jich bude letos o místa v za-
stupitelstvu ucházet.                                                                  

-st, mst- 

Pocta Jaroslavu Jebáčkovi 

Od roku 2018 připomínala tabule umístěná vedle zastávky auto-
busu naproti poště tehdejší kulatá výročí státu, obce a místního 
sokola a byla již dost neaktuální. Nějakou dobu jsme váhali nad 
umístěním aktuálního leteckého snímku obce. Nakonec však zví-
tězil nápad člena kulturního výboru Pavla Chrápavého, připome-
nout prostřednictvím velkoplošného informačního a vzděláva-
cího plakátu postavu Jaroslava Jebáčka. Tento statečný rodák z Ji-
načovic položil život za vlast jako letec anglického královského le-
tectva za druhé světové války v boji proti nacistické agresi. Na 
posteru, který graficky zpracovala Venďa Chrápavá a vytisklo jej 
a instalovalo grafické studio Svida, se tak místní obyvatelé i pro-
jíždějící přespolní mohou seznámit s Jebáčkovým rodinným záze-
mím a životem před válkou i dobrodružstvím jeho útěku do za-
hraničí a s krátkou, leč příkladnou vojenskou kariérou. Předsta-
vena jsou také vyznamenání, jimiž byl Jebáček za své činy dekoro-
ván. Všem, kteří se na realizaci podíleli, patří poděkování. 

-mst- 

Odpoledne s ukrajinskými dětmi 

O poslední březnové sobotě, tedy asi měsíc po přepadení Ukrajiny 
putinovským Ruskem, navštívila naši obec skupina ukrajinských 
dětí, které v okolních obcích našly útočiště před válkou. V dopro-
vodu několika maminek a ve společnosti místních dětí a místních 
dobrovolníků strávili návštěvníci krásné odpoledne plné her. 
Akce se neobešla bez dobrodružství. Z očekávaného autobusu při-
jíždějícího z Kuřimi ve 14 hod. nikdo nevystoupil. Hlavně na na-
šich jinačovských ženách, které celou akci vymyslely a nachystaly, 
bylo patrné zklamání. Někteří z přítomných se nicméně odmítli se 

 
 
 
 
 
  

situací smířit. Vyslaná automobilová hlídka ověřila podezření, že 
hosté zabloudili nebo jim ujel spoj, a po neúspěšném pátrání na 
Kaskádě našli smutnou skupinku výletníků v Kuřimi v parku 
u nádraží. Autobus jim ujel „před nosem“. Nakonec se všichni 
prostřednictvím pěti aut přivolaných z dědiny dostali na místo 
akce, do našeho hostince. Počáteční zklamání všech aktérů se 
rychle změnilo v radost. 

Děti plnily zábavné úkoly, proběhlo krátké divadelní předsta-
vení překládané do ukrajinštiny, nazmar nepřišlo ani opulentní 
občerstvení napečené v hospodě i v několika jinačovských do-
mácnostech. Akce se nejen z důvodu pozdějšího zahájení pro-
táhla a loučení u autobusu do Kuřimi ukázalo, že odpoledne v Ji-
načovicích zanechalo v mysli všech zúčastněných hřejivý otisk.  
Některé naše maminky zůstaly s těmi ukrajinskými v kontaktu. 
Děti se ukázaly také na konci května na dětském dni. 

Z Jinačovic odešly na pomoc zemi přepadené agresorem kromě 
okamžité finanční pomoci z obce také sbírky organizované míst-
ními dobrovolníky a naši občané se hojně zapojili do různých 
platforem a typů pomoci mimo obec. Obec sama nedisponuje 
volnými kapacitami, které by se daly uprchlíkům nabídnout jako 
přístřeší, ale v soukromí již v obci první uprchlíci útočiště našli. 

Každý, kdo se jakýmkoliv způsobem do pomoci lidem postiže-
ným válkou zapojil a zapojuje, zaslouží maximální uznání, dík 
a podporu okolí. Jak se zdá, pomoci bude i nadále zapotřebí.              

-td-      

Dětský den s Armádou ČR 

Letošní dětský den pořádaný ve spolupráci Sokola a obce se opět 
konal na hřišti. Nebývale bohatý byl ovšem doprovodný pro-
gram, na kterém se tradičně představují policie či záchranáři, 
v živé paměti máme jistě ještě ukázku výcviku záchranářských 
psů manželů Volných. 

 

V letošním roce přišla řada na armádu a měli jsme opravdu ve-
liké štěstí, že se podařilo připravit program, za jaký by se nemu-
selo stydět ani středně velké město. Podstatný podíl na tom měl 
náš soused, voják a vysokoškolský učitel plk. gšt. prof. Ing. David 
Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc., jemuž vděčíme nejen za osobní nasa-
zení při pozvání vojáků z jednotlivých útvarů, ale také za pomoc 
při organizaci programu. Asi největším diváckým magnetem 
byla ukázka vojenského vrtulníku AČR W3-A Sokol z 243. letky 
v Praze-Kbelích, který zabezpečuje službu Letecké záchranné 
služby na letišti Plzeň-Líně.  

Vedle letových schopností vrtulníku mohli diváci včetně řady 
přespolních obdivovat také dechberoucí ukázku dovedností letec-
kých záchranářů zavěšených na laně. Malý letecký den se kvůli 
manévrovacímu prostoru a bezpečnostním požadavkům odehrál 
na poli v blízkosti tzv. Hitleráku, tedy základů mostní konstrukce 
„německé“ dálnice. Mezitím již na hřišti připravily své ukázky 
hned dvě jednotky pozemních sil AČR, konkrétně příslušníci 71. 
mechanizovaného praporu 7. mechanizované brigády z Hranic 
a vojáci Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Hoši 
z Vyškova ovládli prostor u hřiště na palubě desetitunového obr-
něného vozidla Dingo 2 CZ, které se účastnilo zahraničních misí, 
hraničtí dorazili s novým vozidlem Toyota Hilux 2.4 D-4D, která 
nahrazuje ve službě vysloužilé Landrovery a Uazy. Obě družstva 
přivezla a předvedla celou škálu ručních palných zbraní od pistolí 
CZ SP-01Phantom po lehký kulomet FN MINIMI či lehkou ostřelo- 

 vací automatickou pušku. Všichni zájemci si mohli zbraně 
a další taktické vybavení jako např. prvky balistické ochrany 
osahat a vyzkoušet, a to za poutavého výkladu našich vojáků, 
kteří se trpělivě a se zaujetím věnovali i nejmenším dětem. 

Program zpestřili také amatérští nadšenci pod vedením Jirky 
Ondrouška, kteří převedli sběratelský exemplář středního ko-
lového obrněného transportéru OT-64. Bylo to vydařené odpo-
ledne a všem organizátorům, hostům a vojákům ještě jednou 
mockrát děkujeme.                          

-mst- 
 

Revitalizace návsi pokračuje, bude i jezírko 

Začala oprava zbývajícího úseku komunikace na návsi kolem 
pana Stodůlky, Blatných a Prušových po křižovatku za hospo-
dou. I zde dojde zároveň k výměně řadu dešťové kanalizace. 
Výběrové řízení na zhotovitele prací vyhrála společnost TVM 
stavby s. r. o. z Předklášteří, která podala cenově nejvýhod-
nější nabídku. Tato firma se u nás již dobře osvědčila, v roce 
2019 provedla opravu komunikace od hospody ke Skále a části 
komunikace na Skalkách. Zatím vše probíhá podle plánu 
a podle všeho by práce do konce měsíce měly být hotovy. Zá-
roveň byly odstraněny části zchátralé omítky obecní budovy 
Bistra/Centrály, kde bude na podzim provedeno zateplení 
a oprava fasády. 

Zvelebování návsi však neskončí u nového asfaltu a dlažeb. Od 
jara probíhají práce na vytvoření studie celkové úpravy návsi. 
Její součástí bude navržení veřejné zeleně, úprava veřejných 
prostranství mimo komunikace a také přeměna podzemního 
požárního rezervoáru před „Centrálou“ na otevřenou vodní 
plochu, od které si slibujeme zatraktivnění prostoru návsi 
a příznivý dopad na mikroklima v letních měsících. 

Je možné, že výsledné řešení bude možné využít i k osvěžení 
těla. První dílčí návrhy jsou již na světě a těšíme se, až se spo-
lečně budeme moci sejít nad hotovými výstupy. 

 

Pokud jde o vodu, již nyní jsou na návsi obnoveny také dvě 
studny, jedna před Číhalovými a druhá za hospodou. Studny 
vyčistila, opatřila novými poklopy a ruční pumpy repasovala 
firma Lidařík z Brna, stejně jako u předchozích studní v Cha-
loupkách a u Pásků. Věříme, že i tyto prvky prostor návsi zpří-
jemní. 

–st, mst– 
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Cyklisté a vážky 

V pátek 17. června se kolem deváté hodiny u jinačovického 
„Statku“ sjela menší flotila vozidel několika úřadů. Úředníci 
z místně příslušného MěÚ v Kuřimi, z krajského úřadu, Státního 
pozemkového úřadu, jakož i hosté ze sousedních a okolních obcí 
a samozřejmě také zástupci Jinačovic, se zde sešli ke dvojité ko-
laudaci. Ano, cyklostezka do Kníniček je konečně hotova a spolu 
s ní dokončil zhotovitel díla, firma SPH stavby, také samostatný 
projekt revitalizace Mnišího potoka.  

Rybníčky, které v jeho rámci vznikly, se již po suchém jaru napl-
nily vodou a pomáhají se zavlažováním nově vysázených dřevin, 
jejichž skladba byla navržena tak, aby byla co nejvíce přirozená. 
Jedná se o původní druhy. 

  

Hotova je také polní cesta směřující k hlavní silnici. Vede po po-
ctivě založeném tělese, takže vydrží kdejakou zátěž. Zároveň se 
však začíná zelenat její povrch, který je navržen jako travnatý. Po 
cestě dojdeme až ke krajské komunikaci. Podél silnice pak bude 
možné pokračovat do obce po další nedávno obnovené polní cestě 
opět s přírodním povrchem. 

Kolaudační řízení dopadlo dobře. Rozhodnutí povolující užívání 
bude vydáno v řádu týdnů, mezitím dojde ještě k osazení schvále-
ného dopravního značení. 

Cyklostezka však již několik měsíců neoficiálně svému účelu 
slouží. Děkujeme všem, kdo se na ní chovají ohleduplně a respek-
tují, že stezka slouží i chodcům. V letním horku poskytuje z větší 
části stinné zalesněné údolí možnost příjemné procházky. 

Podobně jako se stezkou je to i s revitalizací. Také zde nedokázali 
nedočkavci čekat na úřední souhlas s užíváním. Platí to o páru di-
vokých kachen, stejně jako o nádherných velkých šídlech, která se 
vznáší nad hladinou vodní zdrže a okouzlují svými barvami. 

Na obou finančně a logisticky náročných projektech se naše obec 
podílela především jako iniciátor a přispěla dobrou přípravou 
a vstřícnou spoluprací. Výlučnými investory nesoucími finanční 
břemeno však byl Jihomoravský kraj, respektive Státní pozem-
kový úřad ČR. Děkujeme jim za možnost dělné spolupráce stejně 
jako všem dalším dotčeným obcím a úřadům.                                                                              

–jk, td– 

Rekonstrukce sálu obecního úřadu 

Bez velké pozornosti probíhá od jara postupná rekonstrukce 
sálu obecního úřadu. Podlaha se už rozpadala pod nohama, ne-
praktické osvětlení dávno vyšlo z módy a ani pukliny v omítce 
obci nesloužily ke cti. 

O využití prostor sálu je stabilní a poměrně velký zájem. Obecní 
úřad využívá sál poměrně zřídka, leč pravidelně při různých ofi-
ciálních či reprezentativních příležitostech, jako jsou volby, kaž-
doroční vítání občánků či zahajování hodů. Při této příležitosti 
bývá v sále také vysluhována mše svatá. V době covidových 
omezení a zavřených hospod se zde konala nejen zasedání za-
stupitelstva obce, ale také nutné schůzky a jednání vedení obce 
a obecního úřadu. V nedávné minulosti se v sále odehrálo také 
několik výstav. Dalším uživatelem prostor je mateřská škola, 
která zde pořádá některá vystoupení dětí nebo divadelní před-
stavení určená pro děti samotné. 

V odpoledních a večerních hodinách je sál využíván především 
k individuálním i spolkovým sportovním, případně kulturním 
aktivitám. Největší zájem je zřejmě o stolní tenis a různá cvičení. 
V tuto dobu je sál zcela vytížen. Sál je k dispozici i pro část výuky 
základní umělecké školy, v létě sál využívají příměstské tábory. 

Komplexní plán využití obecních prostor je po nákupu nemovi-
tostí v centru obce stále ve fázi hledání, a především knihovna 
volá po proměně v dostupnější komunitní centrum s širší nabíd-
kou služeb a kvalitním zázemím. Nicméně se zdá, že prostor typu 
sálu OÚ s variabilním využitím bude stále třeba. Tomu odpovídá 
také probíhající rekonstrukce, kterou obec realizuje z větší části 
z vlastních finančních prostředků. Jihomoravský kraj podpořil 
opravu podlahy stejně jako již dříve pořízení nového nábytku. 

V sále je v tuto chvíli již nová podlaha. Dubové parkety položené 
na zpevněný betonový podklad „klasicky do stromečku“ a opat-
řené několika vrstvami speciálních odolných laků by měly po 
řadu let odolávat dusotu stolních tenistů i dětským tanečníkům 
a zároveň poskytovat odpovídající estetickou kvalitu. Kromě 
nové podlahy je již také opravena omítka a provedena nová vý-
malba. Vbrzku nás čeká instalace nového variabilního systému 
podvěšeného osvětlení. Rekonstrukce bude korunována insta-
lací nového velkoplošného nástěnného obrazu s aktuálním le-
teckým snímkem obce.      

 –mst– 

Nová trafostanice 

Správce energetické distribuční soustavy společnost EG.D pro-
vedla v Jinačovicích další z postupných výměn sloupových tra-
fostanic za tzv. kioskové. Zařízení evidenčně pojmenované 
podle své polohy „U družstva“ již technicky nevyhovovalo a po 
opakovaných poruchách a žádostech obce o řešení došlo ko-
nečně k výměně celého zařízení. Po „Pláňavě“ a stanici za „Pa-
lasovou stodolou“ je to již třetí podobná výměna, nová trafo-
stanice má oproti předchozím dvěma navíc slušivou sedlovou  
střechu. Energetici demontovali také nadzemní vedení vyso-
kého napětí a přeložili je pod zem. Vedlejším efektem této 
změny je „očištění“ obecních pozemků v jižní části obce o roz-
sáhlá ochranná pásma. 

Celá akce si vyžádala také drobná dopravní omezení a několik 
nevyhnutelných plánovaných odstávek proudu, jejichž načaso-
vání nemohla obec nijak ovlivnit.                  

 -st- 

Oprava zbytku návsi bez dotace 

Obec se aktuálně ucházela o dvě dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj. Po několika úspěšných letech, kdy jsme dostali, na co 
jsme pomysleli, na nás bohužel tentokrát zbyla jen místa náhrad-
níků. V prvním titulu se jedná o příspěvek na opravu místní ko-
munikace (druhá etapa návsi). S možností, že obec opravu pro-
vede ve vlastní režii, jsme po zisku mnohem větší dotace na loň-
skou první etapu realisticky počítali. 39. místo pod čarou mezi 
více než sedmi sty neúspěšnými žadateli nám ve skutečnosti 
dává reálnou šanci, že dotace nakonec díky přípravě a realizaci 
projektu přidělena bude. Řada úspěšných žadatelů totiž u vět-
šiny titulů nakonec od záměru z různých důvodů odstoupí. 

Úspěšní jsme bohužel nebyli ani s žádostí o příspěvek na rozší-
ření zázemí dětského a víceúčelového hřiště, kde ani postup 
z náhradnických pozic není reálný. Upřednostněna byla řada 
obcí, kde sportovní zázemí z velké části zcela chybí.                                                                  

-st- 

Obec získala pozemek v areálu zemědělského družstva 

V březnu tohoto roku získala obec do svého vlastnictví poze-
mek parc. č. 442/14 o výměře 1107 m2 nacházející se v areálu 
zemědělského družstva při hlavní silnici. Dosavadním vlastní-
kem pozemku byla společnost Novotax. Majetkový převod, 
který byl součástí dohody mezi investory v průmyslové zóně, 
měl původně proběhnout již před dvěma lety. Tehdy jej zabrz-
dil spor mezi společností Novotax a ZD Jinačovice týkající se 
vlastnických, respektive užívacích vztahů k pozemkům v rámci 
areálu zemědělského družstva. Po jeho vypořádání tedy spo-
lečnost Novotax dodržela slovo a v souladu s původní dohodou 
a s návrhem kupní smlouvy, který schválilo Zastupitelstvo 
obce Jinačovice v únoru 2020, odprodala pozemek obci za 
symbolickou cenu 1 000 Kč. Pozemek je podle stávající územně 
plánovací dokumentace nezastavitelný, protože k němu byly 
na základě dohody investorů uplatněny regulativy vycházející 
ze Změny č. II. územního plánu obce. I přesto je nabytí po-
zemku v areálu hospodářské zóny pro obec přínosem, protože 
jako vlastník získává určitý vliv na další vývoj areálu nebo 
může v budoucnu pozemek zhodnotit. Předpokládá se, že pro 
nejbližší budoucnost bude pozemek pronajat místnímu země-
dělskému družstvu. 

-st- 

 

Soudní spor s provozovatelem bývalé nelegální 
ubytovny ukončen 

V lednu vypršela lhůta, ve které měl soud obdržet zprávu o vý-
sledcích jednání mezi obcí a spol. Valero s. r. o. Ta předtím ža-
lovala obec o zřízení věcného břemene k pozemkům u domu 
č. p. 32 (bývalá vinárna u Krejčích). Pozemky jsou sice obecní, 
ale předchozí vlastník je měl v nájmu a v minulosti na nich 
vznikly nepovolené objekty.  

Po změně vlastníka na podzim roku 2017 začal objekt v roz-
poru se svým určením sloužit jako nelegální ubytovna pro za-
hraniční dělníky a bohužel se naplnily také obavy, které byly 
s tímto využitím objektu spojovány. Následovaly stížnosti na 
rušení veřejného pořádku a podněty na řešení situace u více 
než desítky úřadů a institucí. Několik místních šetření prove-
dených z podnětu obce stavebním úřadem přineslo nakonec ve 
věci posun a vlastníkovi bylo nařízeno odstranit část stavby, 
která vznikla bez stavebního povolení. Dodatečné povolení a ko-
laudace se pak již nemohla obejít bez souhlasu obce. Ten obec 
pochopitelně nevydala a společnost Valero se obrátila na soud. 

Soudní verdikt žádosti žalobce nevyhověl a doporučil smírné 
či mimosoudní vyřešení sporu a uzavření dohody. Návrh 
smlouvy připravil právní zástupce obce a po vyjednávání 
s druhou stranou a několika odročeních soudního jednání se 
podařilo najít a předložit soudu kompromisní řešení.  

Smlouva řeší nájemní vztah k obecním pozemkům, které musí 
být nadále užívány jako zastavěná plocha a zahrada u rodin-
ného domu. Bude-li užívání nemovitostí probíhat v souladu 
s účelem nájmu, může být nejdříve po uplynutí čtyř let nájmu, 
nejpozději však do pěti let od uzavření nájemní smlouvy, uza-
vřena k dotčeným pozemkům kupní smlouva. Kupní cena bude 
sjednána následně na základě znaleckého posudku. 
Ve smlouvě byla rovněž zřízena výhrada zpětné koupě, kterou 
bude mít právo obec uplatnit v době do tří let od uzavření 
kupní smlouvy, budou-li pozemky a objekt užívány nepovole-
ným způsobem.  

Ve stejné době, kdy se otázkou začal na místě zabývat stavební 
úřad, zmizeli z domu zahraniční dělníci. Objekt je od té doby 
využíván v souladu s územním plánem obce, tzn. jako rodinný 
dům. Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy na svém ve-
řejném zasedání v listopadu loňského roku, vlastní smlouva 
pak byla podepsána koncem ledna.                                      

–st– 
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Jinačovické spolkování 

Na základě přidělení obecních příspěvků na činnost v roce 2021 
se jejich příjemci pochlubili s informacemi o své činnosti. Účelem 
není ani tak kontrola využití dotací jako možnost naše spolky pro-
pagovat. Za bohatý komunitní život totiž nevděčíme poskytnutým 
příspěvkům, ale zejména odhodlání konkrétních lidí ochotných 
dělat něco pro sebe i ostatní.  

Tak například SOKOL JINAČOVICE využil dotaci převážně na pro-
vozní náklady jednoty, konkrétně na úhradu elektrické energie, 
jejíž spotřeba souvisí především s provozem posilovny a pořádá-
ním hodů a dalších akcí pro spoluobčany z celé obce. Tradiční ka-
lendář akcí sestávající z pálení čarodějnic, dětského dne, mla-
dých hodů, lampionového průvodu a výletu za jihomorav-
ským vínem se v roce 2021 uskutečnil, byť v některých přípa-
dech v omezené podobě s ohledem na proticovidová opatření. 

TRNŮVKA žádala o příspěvek na pořádání tra-
dičního vánočního představení spojeného 
s následným posezením u cimbálu. Tato akce 
se měla konat 18. prosince 2021, ale po dvou 
čtených zkouškách zhatila plány už podruhé 
obnovená protipandemická opatření. Pro-
středky byly nakonec investovány do obnovy 
krojových součástí.  

TENISOVÝ KLUB JINAČOVICE ve druhém 
roce svého fungování investoval do modernizace a dovybavení te-
nisových kurtů. Hadice pro postřik kurtů a zhotovená síťovadla 
pomáhají s úpravou kurtů po hře. Exponované plochy oplocení 
byly doplněny stínícími sítěmi. Klub zakoupil také kompletní sadu 
lajn a kotev a postupně vyměňuje opotřebované umělé lajnování. 

Vzhledem k vysokým nákladům byla odložena realizace závlaho-
vého systému. Tenisté opět zajistili profesionální tréninky pro 
nejmenší zájemce o tenis. Tréninky probíhaly jednou týdně se za-
měřením na pohybový rozvoj dětí a získání základních tenisových 
dovedností. Navzdory covidovým omezením se podařilo uskuteč-
nit tradiční tenisový turnaj “Open Air Tenis Festival 2021" v plá-
novaném termínu 4. září. Turnaje se zúčastnilo dvacet hráčů, pře-
vážně z Jinačovic. Hrály se čtyřhry všech úrovní, u kterých vládla 
výborná nálada a duch “fair play”. K turnaji bylo tradičně zajištěno 
drobné občerstvení pro účastníky. 

Dotace podpořily také čtyři akce určené zejména dětem a senio-
rům, které připravila DAGMAR HEILAND TRÁVNÍKOVÁ. Diva-
delní představení s názvem Sportovní pohádka a následná 
žonglérská dílna rozšířily 23. července 2021 předhodový pro-
gram a setkalo se s nadšeným přijetím malých i velkých diváků. 

Mezigenerační pohybové 
workshopy s názvem Babi, 
dědo, pojď si hrát naplnily 
tři listopadová nedělní od-
poledne v sále OÚ. Jak 
uvedla sama Dáša jako lek-
torka: „Hlavním cílem bylo 
motivovat rodiny k aktiv-
nímu trávení společného 
času a představit takové po-
hybové aktivity, které jsou 
vhodné pro všechny věkové 
skupiny, podporují efektivní 
komunikaci, umožňují prožít 

radost a legraci při pohybu samotném, a přitom nejsou náročné na 
finance, prostor ani čas.“ 

Především k rodinám se obracely také aktivity KROUŽKU JINA-
ČOVICE, dalšího z našich nových spolků, který se také s částeč-
ným využitím dotační podpory pustil s velkým elánem do pořá-
dání řady akcí. 19. června oslavil kroužek příchod léta. Děti měly  

možnost si za pomoci rodičů nebo pořadatelů zasadit vlastní by-
linky do vlastnoručně nazdobených květináčů, vyrobit dřevěné 
jmenovky na dveře nebo hmyzí domeček. Maminky a mladé 
slečny si upletly věnečky do vlasů z lučního kvítí, jako symbol 
oslav letního slunovratu. Stejně jako u dalších akcí byla součástí 
vítání léta hra s tematickými úkoly a další aktivity připravené i pro 
batolata a nejmenší děti. Nechybělo opékání špekáčků a trdel-
níčků, ani další občerstvení, které zajistili členové spolku nebo 
další účastníci. Akce se uskutečnila na obecní chatě, stejně jako In-
diánské léto pořádané 14. srpna. 

Děti, a dokonce i někteří dospělí, si přímo na akci vytvořili 
celé kostýmy indiánů, čelenky, ponča, luky a šípy, indiánské 
baťůžky, vzájemně si pomalovali obličeje a na ohni připravili 
večeři. Lezli po stromech, stříleli na cíl. Večer padali únavou,  
ale s indiánským s úsměvem na rtech. Na obecní chatě se 
3. října odehrály také Podzimní slavnosti. Součástí programu  
bylo vyřezávání dýní a výroba dalších jednoduchých dekorací 
z přírodnin. Připraven byl i workshop vázání podzimníh o 
věnce na dveře, který byl velmi vítán maminkami, případně 
babičkami. Program doplňovalo množství podzimních úkolů  
a her. Pro batolata a nejmenší děti byla připravena tzv.   
„smyslová hra“ v podobě boxu, plného podzimních listů,  
plodů, klacíků, šnečích ulit a dalších přírodních předmětů,  
sloužících k ohmatání, ochutnání, očichání atd. Společné se-
tkání bylo podpořeno příjemnou společnou aktivitou – vaře-
ním guláše na ohni a zakončeno společnou večeří. Samozře-
jmě na akci nechyběly sezónní domácí dobrůtky či plody na-
šich zahrad. „Ač naše prvotní myšlenka byla hlavně organizo-
vání akcí a aktivit pro děti a mládež, zároveň se i významně  
zapojili dospělí. Krásně tady fungovalo utváření komunity , 
každý, kdo měl volné ruce, pomohl tomu, kdo zrovna pomoc po-
třeboval, ať už k sobě rodič a dítě patřilo nebo ne, ať už se před 
akcí znali nebo ne“, zmínila Janka Šimková.  

Kromě aktivit již registrovaných spolků, které pokračují také 
v letošním roce, se po podzimní a jarní „kontrolní“ vycházce po 

cyklostezce do Kníniček neoficiálně etablovalo také volné turis-
tické sdružení dříve narozených.  Jarní vycházka Hlubočkem 
8. dubna 2022 vedla tentokrát již po asfaltu a skončila opět u ob-
jednaného stolu v hospodě v Kníničkách. Sešlo se na dvacet vý-
letníků. 

 

K aktivitám SK JINAČOVICE se podrobněji vrátíme v některém 
z budoucích vydání. 24. června 2022 proběhla na hřišti „Závě-
rečná“. Naši fotbalisté po těžké sezoně ve 4. SABE lize v závěru se-
zony vybojovali účast v baráži. Na soupeře však nakonec nestačili 
a po roce se vracejí do 5. ligy Brněnského svazu malé kopané. I tak 
jim patří dík za pravidelná víkendová povyražení na hřišti. Jako 
věrní fans vzkazujeme: You´ll never walk alone!!!  Borci startu-
jící ve veteránské lize nakonec vykopali krásné třetí místo.  

 

SK také opět uspořádal tradiční pochod Jinačovická 25 aneb 
Po stopách manželů Mazánkových, na jehož startu se letos 
14. května sešlo na 70 účastníků. 

Redakce s přispěním jinačovických spolků a aktivistů 

 

TELEGRAFICKY 

Statistika za rok 2021 a sčítání obyvatel 

Rok 2021 skončil pro obec statisticky pozitivní bilancí, i když cel-
kový přírůstek trvale hlášených obyvatel nebyl tak vysoký, jako 
v roce předchozím.  K 31. prosinci 2021 žilo v obci 769 trvale při-
hlášených obyvatel s občanstvím ČR, což bylo o devět více, než 
31. 12. 2020.  Během roku 2021 se k trvalému pobytu v obci při-
hlásilo 16 mužů a 13 žen oproti sedmi ženám a jedenácti mužům, 
kteří se odhlásili. Z hlediska porodnosti byl rok 2021 slabší. Přiví-
tali jsme na svět jedno děvčátko a jednoho chlapce. Nižší byla 
v meziročním srovnání také úmrtnost. Navždy nás opustili dva 
muži a dvě ženy.  

Podle dosud zveřejněných výsledků sčítání obyvatel, které se 
v roce 2021 také uskutečnilo, bydlelo v obci 783 obyvatel oproti 
609 sečteným před deseti lety. Sčítání na rozdíl od průběžných 
statistik nezahrnuje pouze trvale přihlášené osoby, ale ty, které ve 
sčítání uvedou obec jako své skutečné bydliště. Počet domů se za 
stejné období zvýšil z 227 na 274. Podrobnější analýzu na základě 
dalších postupně zveřejňovaných výsledků plánujeme do někte-
rého z dalších vydání Zpravodaje.  

Pořizování nového územního plánu 

V minulém vydání jsme informovali o ukončení spolupráce se 
zhotovitelem územního plánu ateliérem Projektis a jeho důvo-
dech. V květnu obec podepsala smlouvu o dílo na dokončení 
Územního plánu obce Jinačovice s Ing. arch. Jiřím Matuškem, který 
bude v práci pokračovat.   

Ukliďme Česko! 

Zima a vítr znepříjemňovaly život dobrovolným uklízečům, kteří 
se o první dubnové sobotě sešli k úklidu Jinačovic. Naše obec se 
k této akci připojila již poněkolikáté. Nasbírala se hromada pytlů 
s odpadky, které v okolí obce pohodili lidé nebo je sem zafoukal 
vítr.  I přes nepříznivé počasí se do úklidu zapojilo přes třicet dob-
rovolníků, od dětí předškolního věku, přes studenty, řemeslníky, 
obecní zastupitele až po advokáty, učitele... a také seniory. Všem 
dobrovolníkům děkujeme za pomoc, odpadků se nasbíralo, jako 
každý rok, hodně. Díky patří také naší Místní akční skupině Brána 
Brněnska, která pro dobrovolníky zajistila pěkné upomínkové od-
měny. 

Zelenější Jinačovice 

Kromě ozelenění návsi plánujeme uskutečnit výsadbu dřevin na 
Pastviskách, jak se nazývá lokalita pod komunikací v Sýčkách. Na 
tomto pozemku mezi „Statkem“ a domem č. p. 241 bylo zjara roz-
hrnuto několik nákladních automobilů ornice, kterou nám po-
skytla společnost Banador. Šlo o ornici skrytou v rámci budování 
areálu firmy a její uložení na zmíněném pozemku bylo výhodné 
pro firmu i obec. Hodnotná půda zůstala v obci a významně zlep-
šila kvalitu stávajícího půdního pokryvu na obecním pozemku. 
Místní zemědělské družstvo pak zajistilo osetí nového pole luční 
travní směsí, výsledek je již dobře patrný. 

                                                                                  -red- 

https://www.facebook.com/BranaBrnenska/?__cft__%5b0%5d=AZWzSRFCLHocC5mZ1qW3nbDdfqu3ka8QD4B27zTBxqztWRBUrf4mjjICnPLJ0bfTGeGPmtstDabu3rarNPot3iiitlVeN2pNhxfFEAHZdJeJeJc6OwLU7vUf8eHwBNDBWddtR-mai1GU2FUt5vnuhitDnnOYb-_qZvYgu4ONXnOlilbn54fzAjaneVBsgFMc45M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BranaBrnenska/?__cft__%5b0%5d=AZWzSRFCLHocC5mZ1qW3nbDdfqu3ka8QD4B27zTBxqztWRBUrf4mjjICnPLJ0bfTGeGPmtstDabu3rarNPot3iiitlVeN2pNhxfFEAHZdJeJeJc6OwLU7vUf8eHwBNDBWddtR-mai1GU2FUt5vnuhitDnnOYb-_qZvYgu4ONXnOlilbn54fzAjaneVBsgFMc45M&__tn__=kK-R
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TÉMA: CENA VODY 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

Voda jako základ života nepatří přímo mezi živiny, ale je pro lid-
ský organismus nezbytná. Většina z nás si zvykla, že dokážeme 
vodu dostat pohodlně až do našich domovů ve formě pitné vody, 
a také se jí ve formě odpadní vody pohodlně zbavit. Ale cesta vody 
od zdrojů ke kohoutkům v domácnostech je dlouhá. Neobejde se 
bez vodohospodářské infrastruktury, jako jsou vodovody, kanali-
zace, zdroje pitné vody, úpravny vody, čerpací stanice a čistírny 
odpadních vod.  Málokdo ví, že tato infrastruktura je majetkem 
jednotlivých obcí a měst, a že jsou to právě oni a jejich zastupitelé, 
kteří mají povinnost tuto infrastrukturu chránit, provozovat a po-
stupně ji obnovovat. Každá obec k tomu využívá jiný způsob. Ně-
kteří si svou infrastrukturu provozují sami s pomocí svých za-
městnanců, některé obce se složitější infrastrukturou si pro pro-
voz založily obecní firmu. Jednou z možností je ale i založení 
svazků měst a obcí, které slučují majetek vodohospodářské sou-
stavy z více obcí, a dále tento majetek pronajímají odborným fir-
mám. Tyto odborné firmy pak vybírají vodné a stočné a z těchto 
finančních zdrojů pak financují svou veškerou činnost. Část těchto 
peněz pak vracejí jednotlivým obcím, nebo svazkům ve formě ná-
jemného, a oni pak dále zajišťují z těchto zdrojů pravidelnou ob-
novu a popřípadě i rozvoj infrastruktury.  

Tišnov a okolní obce v roce 1993 založili pro provozování vodo-
hospodářské infrastruktury Svazek vodovodů a kanalizací Tiš-
novsko za účelem provozování a údržby vodovodů a kanalizací. 
Svazek je tedy vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a jeho 
činností je především zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodo-
vodů a kanalizací, rozšiřování a zdokonalování infrastruktury, 
hospodaření s majetkem Svazku, investorská a inženýrská čin-
nost a zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vo-
dovodů a kanalizací a samozřejmě také zajišťování informova-
nosti veřejnosti o činnosti Svazku. 

Svazek Tišnovsko pomocí provozní smlouvy pronajímá veškerý 
majetek jednotlivých obcí odborné firmě Vodárenská akciová 
společnost, a. s., se sídlem v Brně, která celou vodohospodářskou 
infrastrukturu pro Svazek provozuje. Tato společnost vznikla 
1. 12. 1993 ze státního podniku Jihomoravské vodovody a kanali-
zace. Dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody pro více 
než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. 
Její služby využívají občané i podnikatelé v 740 obcích v okresech 
Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sáza-
vou.  

Jediným akcionářem společnosti je Svaz vodovodů a kanalizací 
měst a obcí s. r. o. V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí, nebo 
samostatné obce. Vodárenská akciová společnost, a. s., je tedy 
ryze českou firmou. Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model 
zaručuje systematickou údržbu a obnovu vodárenské infrastruk-
tury, do níž plyne většina peněz ze zisku společnosti, ale také  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z nájemného, které společnost vyplácí vlastníkům infrastruk-
tury, tedy i Svazku Tišnovsko.  

Jak se počítá cena za vodu 

Většina obyvatelstva v České republice odebírá pitnou vodu 
z vodovodu a jako u většiny produktů, cena neustále roste. Roz-
díly v jednotlivých regionech jsou značné, a jsou dokonce vý-
razně rozdílné i v samotném regionu. Porovnání cen za vodu 
však není úplně snadné a někdy je přímo zavádějící. Některé 
společnosti si účtují platbu za odebrané množství vody, některé 
společnosti mají zveřejněnou cenu nižší, ale připočítávají si k ní 
roční poplatek za vodoměr. Jiné společnosti v obci provozují 
pouze vodovodní síť, a tak na internetu najdete samozřejmě 
cenu výrazně nižší, protože se jedná pouze o jednu složku a to 
vodné. I v tomto ohledu při porovnání jednotlivých cen vodného 
a stočného je potřeba si dát pozor, za jaké služby jsou tyto platby 
vlastně účtovány. Další neřestí je, že některé obce provozující si 
svou vodohospodářskou infrastrukturu vlastně část plateb za 
obyvatelstvo dotují, což není vůbec v souladu s naší legislativou. 
Když ale pomineme některé tyto výrazné cenové rozdíly, tak se 
samozřejmě dostáváme k cenám od 87 Kč po 116 Kč za vodné 
a stočné dohromady. Je to výrazný rozdíl, ale je potřeba si uvě-
domit, že samotné vodné a stočné není platbou za vodu, jak je 
mnohdy nepřesně interpretováno, ale za službu spočívající v ne-
omezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spo-
třebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Za-
jištění těchto služeb pak sebou nese samozřejmě spoustu ná-
kladů, které nesouvisí se skutečným objemem dodaných pitných 
vod či produkovaných odpadních vod. Nelze tedy porovnávat 
jednotlivé provozovatele a vlastníky čistě a pouze podle výše 
plateb za vodné a stočné v Kč za m3. Příkladem může být sou-
sední krajské město Brno, kde cena vodného a stočného v roce 
2022 je 87,11 Kč/m3. Tam je ale cena vody ovlivněna faktory, 
které jsou specifické právě pro velká města. Jedná se například 
o „výtěžnost“ sítě, kdy na jeden kilometr vodohospodářské in-
frastruktury je napojeno více odběratelů, než je tomu v menších 
městech, případně zástavbě vesnického typu. Ukázkovým pří-
kladem jsou velká sídliště s vícepatrovou zástavbou, kde na 
1 km vodovodního řadu je napojeno několik tisíc domácností, 
což se na obcích může jen těžko dosáhnout. Dalším důvodem je, 
že pro celé město Brno existuje velká centrální čistírna odpad-
ních vod se svými náklady, které ale jsou rozúčtovány mezi cel-
kový počet obyvatel napojených právě na tuto čistírnu, což je ně-
kolik statisíců obyvatel. S vyšší koncentrací odběratelů souvisí 
možnost vyšší efektivnosti provozování infrastruktury. 

Samozřejmě cenu vody ovlivňuje také kvalita vodních zdrojů 
pitné vody (nižší náklady na úpravu) a energetická náročnost 
distribuce pitné vody a odvádění vody odpadní.  
Obecně lze tedy říci, že srovnání založené výhradně na jednot-
kové ceně, nezahrnuje objem prostředků na opravu a obnovu, 
které se zásadně v lokalitách liší. Toto srovnání rovněž nemůže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, ob-
jem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez 
zohlednění všech uvedených kritérií je takový výsledek cenového 
srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům.  

Pro možné porovnání jednotlivých cen, a hlavně různých dal-
ších kritérií slouží aplikace Ministerstva zemědělství dostupná 
na adrese http://bit.do/MZE-VAK, která občanům pomůže po-
chopit lokálně nastavenou cenu a to, jak jednotlivé provozní spo-
lečnosti hospodaří s vybranými platbami za vodné a stočné.  

Ing. Jan Moronga, SVAK 

Na co vše naše obec přispívá 

Každoroční tvorba rozpočtu je příležitostí zrekapitulovat, jaké 
má obec výdaje a na co vše finančně přispívá. Velkou část tvoří 
provozní výdaje na zajištění běžného chodu obce. Sem spadá ve-
řejné osvětlení, zimní údržba komunikací, letní sečení trávy 
a údržba zeleně, chod obecního úřadu, údržba obecního nemo-
vitého i movitého majetku a mnohé další náklady. Nemalé pro-
středky investuje obec do rozvoje či rekonstrukcí obecní veřejné 
infrastruktury, v posledních letech především nevyhovujících 
komunikací a dešťové kanalizace. Koupí dvou budov přímo na 
návsi se značně rozšířil obecní majetek. Dále uvádíme vybrané 
položky, ve kterých obec přispívá na fungování služeb: 

 veřejná doprava – IDS JMK (bezmála 100 000 Kč), 
 obědy pro seniory z Centra sociálních služeb v Kuřimi 

(desítky tisíc korun), 
 podpora společenského, kulturního a sportovního ži-

vota v obci – tzv. obecní dotace: loni je čerpali tito pří-
jemci: Sokol Jinačovice, Sportovní klub Jinačovice, Te-
nisový klub Jinačovice, Trnůvka a Kroužek Jinačovice 
(celkem přibližně 100 000 Kč), 

 členské příspěvky organizacím, jichž je naše obec čle-
nem – Místní akční skupina Brána Brněnska, Dobro-
volný svazek obcí Svazek vodovodů a kanalizací Tiš-
novsko, Spolek pro rozvoj venkova, Svaz měst a obcí 
České republiky (celkem cca 100 000 Kč), 

 odpadové hospodářství (více jak 700 000 Kč – zde je 
třeba zmínit, že část těchto nákladů se do obecní po-
kladny vrátí z vybraných místních poplatků), 

 provoz mateřské školy (necelých 600 000 Kč), 
 provoz knihovny (přibližně 60 000 Kč), 
 hospodaření v obecních lesích (cca 500 000 Kč), 
 požární ochrana (20 000 Kč, pozn. obec dle zákona 

musí přispívat hasičskému sboru, buď profesionál-
nímu, nebo dobrovolnému). 

V obecním zájmu je také fungování služeb zajišťovaných ně-
kterými místními podnikateli. Obě současná pohostinství tak 
obec nepřímo podporuje příznivým nájemným za prostory, 
stejně jako v případě Pošty, kde je nájemné zcela symbolické. 
                                                                                                              -st- 

 
 

Stárci z Jinačovic, Obec Jinačovice  
a Sokol Jinačovice Vás srdečně zvou na 

MLADÉ HODY A DEN OBCE  
na sokolském hřišti v Jinačovicích pod májú 

PÁTEK 22. 7. 2022 
18:00 Stavění a hlídání máje 

SOBOTA 23. 7. 2022 
12:00 Předání hodového práva starostou s před-

tančením České besedy u obecního úřadu 

13:00 Hodové zvaní po obci Jinačovice 

19:00 Hodová zábava s DH Střeličáci a předtan-
čení České a Moravské besedy 

NEDĚLE 24. 7. 2022 
11:00 Slavnostní hodová mše svatá v sále OÚ 

14:00 Den obce s CM Primáš z Boleradic 
Předtančení Moravské besedy 

Vystoupení pěveckého souboru Trnůvka 
Dětské atrakce a jarmark s místními výrobky 

19:00 Večerní zábava s kapelou EREMY 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiviny
http://bit.do/MZE-VAK

