• OÚ JINAČOVICE
• TJ SOKOL
• OBECNÍ KNIHOVNA
• TRNŮVKA, O.P.S
• MATEŘSKÁ ŠKOLA
• KULIČKY
• Z KRONIKY…
• DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Vážení občané,
právě čtete první vydání jinačovického zpravodaje. Rozhodli jsme se pro tuto
formu, abychom vás lépe informovali o dění v obci. Zpravodaj bude vycházet
jednou za čtvrt roku a budete se v něm dočítat o událostech a akcích ze všech
oblastí života v obci.
Informace starostky obce:
Hospodaření obce v roce 2012
Příjmy: 7 679 741,61 Kč
Výdaje: 11 834 399,00 Kč
Zůstatek na bankovním účtu u KB Kuřim
k 31. 12. 2012: 1 167 329,49 Kč
Příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy: 6 342 131,54 Kč.
V roce 2012 jsme obdrželi dotace ve výši 1 063 183,00 Kč.
Výdaje byly tvořeny výdaji běžnými 7 144 306,91 Kč
a kapitálovými 5 371 548,09 Kč.
V roce 2012 jsme také spláceli dlouhodobý úvěr částkou 329 010,09 Kč.
V roce 2012 byla dokončena stavba chodníků a osvětlených přechodů podél
silničního průtahu obcí. Tato stavba byla v roce 2012 zařazena do majetku obce
a má hodnotu 5 517 382,76 Kč.
V roce 2012 byla také pořízena nová autobusová čekárna
u zastávky naproti obecnímu úřadu. Ta má hodnotu 122 939,00 Kč. Byla
postavena hrubá stavba klubovny na tenisovém hřišti. Stavba klubovny ještě není
dokončena.
V roce 2013 budeme hospodařit s rozpočtem:
Rozpočtové příjmy: 6 854 000,00 Kč, rozpočtové výdaje:7 824 000,00Kč.
V příjmech očekáváme obvyklé daňové příjmy a požádali jsme o čtyři dotace.
Ve výdajích jsou plánovány běžné výdaje na chod obce a obecního úřadu,
na opravy a údržbu obecního majetku a na splátky závazků.
Na investiční akce nám při sestavování letošního rozpočtu nezbylo.
Finanční situace bude jasnější v polovině roku, kdy budeme mít splaceny závazky
a budeme vědět, jak se vyvíjejí daňové příjmy a zda naše žádosti o dotace uspěly.
O dotace jsme žádali:
- na Operačním programu životní prostředí o dotaci na kompostéry do každé
domácnosti, abychom zlepšili třídění bioodpadu v naší obci a o dotaci na čistící
vůz, kterým bychom čistili chodníky, komunikace a ostatní veřejná prostranství
v obci
- na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na realizaci místní naučné stezky
Senářov –Koryta
- na Jihomoravském kraji Program rozvoje venkova o dotaci na nové vydláždění
dvora obecního úřadu
Pokud s žádostmi uspějeme, musíme z rozpočtu pokrýt požadovaný
finanční podíl obce na každé dotaci. Doufáme, že finanční hospodaření obce
bude příznivé a že se budeme moci v druhé polovině roku zabývat
rekonstrukcemi místních komunikací, po kterých tak voláte a projektovou
přípravou na rekonstrukci návsi.

Obecní ples 2013
Kulturní akce v roce 2013 byly v naší obci
zahájeny Obecním plesem v pátek 18. ledna.
O obecní ples byl v tomto roce mimořádný zájem.
Už v předprodeji byly vyprodány všechny místenky
a návštěvníky, kteří přišli na ples přímo, jsme museli
odmítat. Ukazuje se, že sál místního pohostinství
bude zřejmě pro oblíbené akce nedostačující.
Zájem o ples byl zřejmě vyvolán velmi kvalitní
hudební produkcí Pavla Helána a jeho kolegů,
tradiční bohatou tombolou a působivou zahajovací polonézou v podání místní
a přespolní mládeže. Polonézu nacvičilo 8 tanečních párů pod vedením paní
Marty Veselovské a Kláry Kiesslingové. Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří
se na krásném průběhu obecního plesu podíleli a všem štědrým sponzorům
za jejich dary.
Hned po skončení obecního plesu začaly přípravy na Ostatky. Letošní
Ostatková maškarní zábava byla pořádána ve spolupráci Obce Jinačovice
s Trnůvkou o.p.s. Termín pořádání byl oproti termínu dle tradic posunut o 14 dní
kvůli jarním prázdninám, ale vůbec to nevadilo. V sobotu 23. 2. 2013 bylo díky
hustému sněžení přímo ostatkové počasí. Členky a členové Trnůvky o.p.s
a s nimi duchem spříznění ostatní občané obnovili letos tradiční ostatkový průvod
maškar po obci. Průvod čítal asi 40 maškar tradičního i netradičního vzhledu,
které obcházely domácnosti v obci a zvaly všechny na večerní ostatkovou
maškarní zábavu. Večer pak pokračoval rej masek v místním pohostinství až
do půlnoci, kdy se pochovávala basa. Během večera vystoupila místní taneční
skupina Bustop.
Zastupitelstvo obce opět děkuje všem, kteří se podíleli na obnově tradice
obcházení maškar po obci. Děkujeme paní Martě Veselovské, Kláře Kiesslingové
a Aničce Kučerové ml. za nácviky tanců s mládeží, za realizace masek a nácvik
scénky pochovávání basy i s hudci.
Text připravila Ing. Libuše Dvořáčková, starostka obce

TJ Sokol
Na výroční schůzi TJ Sokol Jinačovice dne 17.3.2013 bylo zvoleno nové
vedení ve složení: Martin Klouda – starosta TJ Sokola, Jan Kachlík – jednatel,
Pavel Chrápavý – místostarosta a vzdělavatel, Kateřina Dobiášová – náčelniceČlenové výboru: Vladimíra Křížová – ekonom/pokladník, Zuzana Cibulková, Petra
Jelínková. Dodatečně přislíbil svoji účast a v rámci kooptování do výboru bude dne
8.4. zvolen Eduard Novotný – náčelník sportu.

Foto z výroční schůze (17.3.2013

Plánované akce:
30.4. Pálení čarodějnic – děti v kostýmech čarodějů a čarodějnic (od 17:00)
8.5. Pochod Jinačovice
3.6. Sportovně branný dětský den (od 14:00 na hřišti v Kuřimsku)
27.7. Mladé hody
TJ Sokol Jinačovice v letošním roce oslaví 115 let od svého založení.
Ustavující schůze, která se konala 8. září 1898 se zúčastnilo 13 členů cvičících a 10
členů přispívajících. Jak je patrné z hesla, které si vepsali na první stranu svého
deníku: „ Barva naše jest červená a bílá, dědictví naše poctivost a síla. Varte,
Prušáci, já jsem Čech, ha, já jsem Čech“, bylo pro ně důležité vedle cvičení
i vlastenectví. Ale do vzniku samostatné Československé republiky zbývá ještě
dvacet let. Prvním starostou byl zvolen Melichar Stodůlka a první jednatel Jan
Dvořáček popsal důvody a okolnosti vzniku Sokola v Jinačovicích takto:
„V letech 1890 až do r. 1896 žilo zdejší občanstvo dvojím směrem:
nemajetní občané pro nedostatek obživy obci pracovali jako dělníci v brněnských
továrnách, klonili se tudíž ke straně sociálně demokratické (všenárodní), majetní
pracovali doma při zemědělství a klonili se ke straně klerikální. Přesto však byla

u občanstva vzájemná shoda, neboť v žádné straně politicky organizovaní nebyli,
nebylo tudíž v obci žádných spolků.Dítky chodily jen do obecné školy, po vychození
školy šli nemajetní do továren do Brna, majetní zůstali doma při zemědělství.
Studujících po tu dobu žádných nebylo. Při této vzájemné pospolitosti ovládal lidstvo
duch klerikalismu, hlubšího správného národně vlasteneckého pochopení v lidstvu
nebylo. Asi po r. 1895 začali ze zdejší obce studovat Kříž Jan a Kučírek Richard. Tito
pak se svými spolukolegy přicházeli občas v neděli do zdejší obce. V obecním
hostinci si přednášeli vlastenecké básně a zpívali národní vlastenecké písně, tímto
tudíž se probouzelo v občanstvu národně vlastenecké cítění připravovala se tedy
pomalu půda pro založení Sokola. Studenti byli vesměs Sokoli. Kříž Jan pak
navazoval styky s jednotou Sokola ivanovického. Svým vlivem a přičiněním
povzbuzoval hlavně mladé zdejší občanstvo k sokolské praxi, čímž jenom jeho
snahou ku založení Sokola jest půda připravena
zavítali členové této jednoty k nám tehdejší starosta
jednoty Frant. Svída vyznačil u nás ve své přednášce
snahy o zal. Sokola. Pak přišli ivanovští podruhé
k nám, když opětně Frant. Svída význam Sokola
přednesl a na to člen Sokola ivanovického Br.
Tišnovský z Řečkovic přednesl báseň „Tři doby země
České“, jež tato báseň na občanstvo velký dojem
učinila neboť před tím se nic takového tu
nepřednášelo. Toto byla ustavující schůze, k níž
došlo u nás k založení odboru Sokola jednoty
ivanovické r. 1898.“
Foto Sokolky 1947

Text připravil Pavel Chrápavý, místostarosta TJS

Obecní knihovna Jinačovice
Obecní knihovna v Jinačovicích sídlí v č.p. 83, ve stejné budově, kde
se nachází i obecní úřad, pošta a mateřská škola. Pro návštěvníky je otevřená
každý pátek od 17 do 20 hodin, věnovat se vám bude knihovník Břetislav Bém.
V loňském roce bylo v knihovně zaregistrováno 37 čtenářů, což samozřejmě
nezobrazuje počet aktivních čtenářů – například přijde čtyřčlenná rodina s jednou
průkazkou, ale knihy si půjčí všichni. Čtenáři uskutečnili 433 čtenářským návštěv,
1131 výpůjček (788 ks beletrie pro dospělé, 79 ks naučné pro dospělé, 211 ks
beletrie pro děti a 17 ks naučné literatury pro děti). Na webu knihovny, kterou
aktualizuje pan Petr příborský, bylo uskutečněno 3229 náhledů. Co se věkového
rozpětí týče, o prvenství se dělí čtenáři do 15 let se čtenáři ve věku 30 až 39 let.
Knihovnu navštěvují z 78,4% ženy a z 21,6% muži. Průměrně vychází 2,61
výpůjček na návštěvníka. V loňském roce došlo k odpisům celkem 403 ks titulů po
velké revizi fondu. V současné době má tedy knihovna cca 3600 knihovních
jednotek. Najdete zde beletrii pro děti, mládež i dospělé, stejně tak i naučnou
literaturu pro čtenáře všeho věku.
Během loňského roku proběhlo 11 kreativních dílniček, kterých se zúčastnilo
86 dětí a 31 dospělých.

Také jsem opětovně pasovala prvňáčky ze ZŠ Rozdrojovice na rytíře řádu
čtenářského, podílela jsem se na akci „Rozsvěcení vánočního stromu“
a uspořádala jsem čtyři besedy pro předškoláčky z MŠ a prvňáčky v ZŠ. Vloni
se také konala již sedmá noc Noc s Andersenem s účastí 16 dětí, o knihovně vyšly
čtyři články v kuřimské Zlobici, také jsem v nepravidelných intervalech vydala
5 čísel Knihovnického občasníku, tentokrát již pouze v elektronické podobě.
Uskutečnilo se také několik charitativních sbírek (oblečení, hračky, knížky,
pexesa, víčka od pet lahví pro sociálně znevýhodněné nebo handicapované děti).
Největší letošní akcí bude plánované „Dobrodružství v knihovně“. Tato akce
vychází z tradiční Noci s Andersenem, ale protože se bude odehrávat v jiném
termínu a bez přespání v knihovně, má jiný název. Nabídku účasti dostaly
přednostně ty děti, které se účastnily populárně-naučných stezek v loňském roce.
Večer plný aktivit se bude odehrávat v úzké spolupráci s rodiči, se zakončením
stezkou odvahy a táborákem. Termín konání závisí na počasí, pokusíme se sejít
18.května, v případě nepřejícího počasí se dobrodružství odloží na později.
Na webových stránkách knihovny
(www.jinačovice.cz/knihovna) můžete najít informace o knihovně, akcích,
kreativních dílničkách, novinové články a spoustu zajímavých fotografií. Jakékoliv
dotazy vám ráda zodpovím na emailu bemovasarka@seznam.cz. Knihovna je
nyní i na Facebooku.
Text připravila Šárka Ondrušková, knihovnice

Fotografie z motorizované stezky (celkem 7. v pořadí), Vítání jara na Šmelcovně
a u Hálova mlýna. z Jinačovic se zúčastnilo 17 zájemců.

Trnůvka, o.p.s.
Jsme nezisková organizace, která byla založena v roce 2012. Staráme se
o obnovu a udržení kulturních tradic, volnočasovou aktivitu dětí i dospělých
ve formě Dětského folklorního souboru, Ženského pěveckého sboru, Hudců
Trnůvka a pořádání kulturních akcí.
V květnu 2012 jsme poprvé vystoupili na Májové slavnosti v Pohostinství
u Střížů. Tehdy nás bylo jedenáct v ženském sboru a osm v dětském souboru.
Musím říct, že to nebylo lehké. Měli jsme velkou trému a báli jsme se, jestli
budeme místními přijati jako fungující těleso. Od té doby jsme se rozrostli,
v ženském sboru nás je 17, dětí je 14 a v lednu letošního roku jsme založili
šestičlenné Hudce Trnůvka. Někteří k nám dojíždějí z Kuřimi, Kníniček, Lipůvky
a z Brna.
Z velké části jsme obnovili jinačovické kroje, ve kterých nás můžete vidět
při našich vystoupeních.
V roce 2012 jsme účinkovali na Dni obce v Jinačovicích, pořádali jsme
Svatojánskou noc, Pohádkové léto, Mikulášskou diskotéku pro děti, Čertovskou
besedu u cimbálu, Moravský živý Betlém a na Sv. Štěpána jsme koledovali
po vesnici.
V lednu 2013 jsme vystoupili na BVV Regiontour, v únoru na Soutěži
verbířů v Moravských Knínicích. Ve spolupráci s obcí jsme zorganizovali
Ostatkový průvod. Tímto chceme poděkovat všem účastníkům průvodu za účast
a skvělou atmosféru, poděkování patří i občanům Jinačovic, od kterých jsme
vybrali 3300Kč, ty jsme vložili do „ostatkového fondu“.
-------------------------------------------------------------Ostatky 2013

Hledáme sponzory a dárce, kteří chtějí podpořit naši činnost.
Sponzorské dary budou použity dle Vašeho přání, např. na došití původních krojů,
na volnočasové aktivity pro členy i nečleny, pořádání kulturních akcí a obnovu
místních zvyků. Sponzorské dary přijímáme ve finanční i věcné podobě (odměny
pro děti, účast
na festivalech, kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, hudební nástroje, přístroje
na ozvučení a dokumentování činností Trnůvky, o.p.s., atd.)

Trnůvka,o.p.s.Vás srdečne zve na

Jarní slavnost s koštem pálenek
v sobotu 13.4.2013 v 17:00
na sokolském hřišti v Jinačovicích
17:00 Zahájení u cimbálu - hraje CM Kyničan,
Během odpoledne a večera vystoupí:
Dětský soubor Trnůvka, Hudci Trnůvka a Ženský pěvecký soubor
Trnůvka
a mimořádní hosté Mužáci z Moravských Knínic
20:00 Zahájení koštu pálenek skotským dudákem
Davidem Neckářem
20:30 Volná zábava u cimbálu, hraje CM Kyničan
Vstupné 100Kč, vstupné +košt 120Kč
Občerstvení zajišťuje Klub Kelímek, temperované stany zajištěny!!
………………………………………………………
Zájemci o účast v soutěži o nejlepší pálenku mohou přinést vzorek
(v min. množství 0,5l) Aničce Kučerové nebo Klárce Kiesslingové

do 7.4.2013.

Vystoupení na souboji verbířů v Moravských Knínicích

Co chystáme v tomto roce:
13.4.
Jarní slavnost s koštem pálenek
22.6.
Svatojánská noc
15.-19.7. Soustředění Trnůvky v Bílých Karpatech
28.7.
Vystoupení na Dni obce v Jinačovicích
7.9.
Pohádkový les – dobrodružství pro děti
7.12.
Mikulášskou diskotéku pro děti
14.12.
Čertovskou besedu u cimbálu
21.12.
Moravský živý Betlém
26.12 .
Koledování na Sv. Štěpána

Mateřská škola
Mateřskou školu v Jinačovicích navštěvuje v letošním školním roce 28 dětí
(21 z Jinačovic, 5 z Rozdrojovic a 2 z Kuřimi).
Děti jsou vzdělávány podle programu „Škola podporující zdraví“, který škole
schválil Státní zdravotní ústav v Praze v roce 2006.
V současné době poskytujeme dětem logopedickou péči, kroužek hry
na zobcovou flétnu, kreativní tvoření z keramické hlíny (máme vlastní keramickou
pec).
Velkou pozornost věnujeme
předčtenářské, předmatematické, sociální
gramotnosti a přípravě dětí na úspěšný vstup do základní školy. V rámci této
přípravy nabízíme edukativně-stimulační skupiny, program, kde hravou formou
rozvíjíme schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zdárný vstup do základní
školy.
V únoru 2013 jsme úspěšně ukončili projekt „Klokanův kufr, komplexní
metodiku pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním
věku“, který byl financován v rámci globálního grantu jihomoravského kraje,
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
A co nás ještě do konce školního roku čeká?
Na pátek 5.dubna připravujeme Noc s Andersenem v mateřské škole.
V úterý 9.4. navštívíme Divadlo Bolka Polívky v Brně, pohádku Ferda Mravenec.
Na školu v přírodě odjíždíme v pondělí 22.dubna.Čeká nás třídenní
ekologicky zaměřený program v krásně zrekonstruovaném zámečku
v Chaloupkách u Třebíče.
V květnu se budeme intenzivně zabývat přípravami na Svátek
maminek.. Poslední měsíc školního roku bude plný výletů, výprav a radovánek,ale
především nás čeká loučení s dětmi, které odchází do základní školy. Letos jich
bude 12 a připravujeme pro ně „Velkou zahradní slavnost a poslední noc ve
školce“.
Text připravila Mgr.Hana Urbanová, ředitelka MŠ

Keramická dílna s rodiči

Kuličky Jinačovice
Kuličky jsou místem, kde se maminky na mateřské dovolené scházejí
a společně rozvíjejí dovednosti a schopnosti svých dětí. Setkávání přispívá
ke zmírnění sociální izolace maminek. Maminky s dětmi ve věku do čtyř let
se začaly scházet od února 2009.
Převážná většina schůzek se koná v sále Obecního úřadu
v Jinačovicích a v období hezkého počasí se schůzky přesouvají ven do přírody
nebo na jiná zajímavá místa. V letním období Kuličky využívají i hřiště mateřské
školy. O prázdninách se setkávání nepřerušuje a maminky se vzájemně
navštěvují doma na zahradách a pískovištích.
Během setkávání se recitují básničky, říkanky a zpívají se písničky
za doprovodu dětí hrajících na hudební nástroje. Výtvarná část je většinou
tématicky laděná dle aktuálního ročního období či nadcházejících svátků.
Při tvoření se využívá pestrá paleta technik a materiálů tak, aby se tvorby mohli
aktivně účastnit i ti nejmenší. Každou středu v 10 hod. se Kuličky pravidelně
schází v sále Obecního úřadu Jinačovice.
Více zde: http://kulicky-jinacovice.webnode.cz/o-nas/
Text připravila Dana Bémová

Tvoření s rodiči

ZD Jinačovice
ZD Jinačovice aktuálně hospodaří na 286,03 ha zemědělské půdy,
z toho orná půda 27484 ha a trvale travní porosty 11,19 ha. Půdní bloky pozemků
se nachází v katastrálním území Jinačovice, pak v k.ú. Rozdrojovice, Mor. Knínice
a Kníničky.
Po zrušení živočišné výroby v r. 2011 a přidružené výroby o pět let dříve
se ZD orientuje pouze na rostlinnou výrobu. V roce 2012 po doplnění strojového
parku, diskového podmítače a vylepšení secího stroje proběhly v agrotechnických
termínech podzimní práce. Zaseta byla pšenice ozimá na 116,22 ha. Nyní,
v polovině března 2013, se rozbíhají jarní práce. Minerálním dusíkatým hnojivem
máme k datu 12.3. pokryto více než polovinu plochy oseté pšenicí. Další práce
přerušil déšť.
Na jaře 2013 máme v plánu oset cca 15 ha hořčicí bílou, 31 ha
slunečnicí, 105 ha jarním ječmenem, brambory zasázíme asi na 0,75 ha a 7,31 ha
zůstane travní porost na orné půdě.
Členskou základnu tvoří důchodci a pět pracujících členů. V sezónních
pracích vypomáhají brigádníci, za což jim, z naší strany, patří poděkování.
Nešvarem poslední doby se stává bezohlednost některých občanů, kteří
vjíždějí a vstupují na zaseté pozemky a tím ničí budoucí úrodu. Nikdo z nich
by jistě nechtěl, aby se to stejné stávalo na jeho vlastním pozemku. Proto, než
vjedete náklaďákem, motorkou, čtyřkolkou, traktorem nebo vstoupíte na koni
na zasetý pozemek, prosíme vás o zamyšlení.
Text připravil Roman Cibulka, předseda ZD

Z kroniky…
Nejstarší známý název Nynaczovice pochází z roku 1354. Pozdější názory jsou
Inačovice nebo Ynačovice a od dubna r.1925 podle zákona ze 14.VI.1920, č.266,
Jinačovice.
Z historie…
Podle nejstarší známé paměti patřily k Lelekovicům. Roku 1358 vyměnil si je
od Herše z Lelekovic markrabě Jan za ves Lažany, r.1406 zapsal na Jinačovicích,
Rozdrojovicích a Kněhničkách 15 hřiven úroku ze 150 hřiven vdově z Rožďálovic,
a tato přijala téhož roku na spolek sestru Elišku a syna jejího Ješka a Jošta
řečeného Hechta z Rosic. Tento Jošt r.1416 přijat na Jinačovice a Rozdrojovice
na spolek Ješka z Hradiska a ještě r.1445 je držel. Jošt Hecht často přichází
u soudu, např. r. 1436 ve příčině věna na Jinačovicích s panem Jindřichem
Mírkem z Šelmberka, že mu drží 5 kop grošů platu úročního v Jinačovicích, jež

po smrti jeho matky naň spadly. I dostaly se potom panství Veverskému v okrese
Tišnovskému. )*
Jošt Hecht z Rosic umírá v roce 1446 a jeho zemský úředník patřil
k nejvýznamnějším osobám Moravy své doby. V jeho osobě také znovu dochází
k užšímu svázání Jinačovic s hradem Veveří, jehož byl zástavním držitelem.
Po Joštově smrti přechází zástavní právo na Václava Hechta z Rosic. Můžeme
konstatovat, že od poloviny 15. století náležely Jinačovice do svazku obcí
poddaných k hradu Veveří, a součástí veverského panství zůstávají až
do roku 1848.)**
Zdroj: )* Informace z pamětní knihy Jinačovice, 1937-45
)** Informace z knihy: Jinačovice – 650 let od první zmínky
Text připravil Břetislav Bém, kronikář obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Porucha dodávky vody a poruchy na kanalizaci
Porucha v dodávce el. energie
Porucha plyn:
Hasiči:
Policie ČR:
Rychlá záchranná služba:
Integrovaný záchranný systém:

606 723 175
800 225 577
1239
150
158
155
112

