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Vážení a milí sousedé, 

blížíme se ke konci dalšího – kolikátého vlastně – covidového 

roku. Nejspíše právě v těchto dnech je nám jasné, že jsme se zatím 

této divné nemoci nezbavili. Celý svět včetně naší civilizace se 

snaží adaptovat na nenormální situaci, jejímž nejuniverzálnějším 

znakem je nejistota. Kdy to už skončí? Skončí to vůbec někdy? 

Vrátí se svět do starých kolejí nebo už bude vždycky jiný? Je prav-

děpodobné, že jednou bude doba, kterou právě prožíváme, pova-

žována za přelomovou. Jeden z nejdivnějších pocitů, které pozo-

rujeme i ve vztahu k obci, je stav určitého bezčasí či spíše ztráta 

orientace v čase způsobená narušením tradičního kalendáře. Po-

slední dva roky se kromě jara, léta, podzimu a zimy počítaly také 

na jednotlivé vlny epidemie, zastřely se hranice mezi školou a 

prázdninami, zmizely každodenní rituály, které k té, které fázi či 

období patří. 

Také máte problém s jistotou určit, co se stalo loni či už předloni? 

I ve vztahu k psaní následujících řádků to je nepohodlná situace. 

O čem jsme už někde psali, a co je vlastně ještě novinka? V dosa-

vadních občasnících jsme se vždy snažili nebýt kronikáři, ale hle-

dět spíše do budoucna. To se nyní jeví jako velmi obtížné, protože 

nejbližší plány jsou stále tu více, tu méně ovlivněny přímými či ne-

přímými dopady pandemie. A i když na nějaký výhled nerezignu-

jeme zcela, nebude možná od věci si také zrekapitulovat některé 

události posledního roku. Nebylo jich totiž málo a některé jsme, 

jak se na covidová léta sluší, neuměli úplně dobře předpovědět. 

Přejeme Vám příjemné čtení, klidný a ve zdraví prožitý advent a 

požehnané svátky.                                                                               

–st, mst– 

 

CYKLOSTEZKA  

Po letech očekávání a úředních průtahů můžeme o stavbě cyklostezky 

konečně psát jinak než v čase budoucím. Stavba, která začala letos 

v září, běží velmi rychle. Prakticky celé těleso budoucí cesty je již 

vybudované v několika konstrukčních vrstvách. Z jara zbývá již jen 

navézt poslední vrstvu kameniva a položit asfaltový povrch. To se 

týká také posledního, bagry dosud nedotčeného úseku vedoucího 

po „panelce“ kolem statku Aničky Kučerové. Po osazení částí inven-

táře, jako je značení nebo zábradlí, bude stezka připravená sloužit 

veřejnosti. Před rokem jsme počítali se zahájením prací již na jaře 

letošního roku, termín zahájení však oddálila déletrvající vyjedná-

vání o pozemcích mezi Jihomoravským krajem, Městem Brnem a 

Lesy města Brna. I ta však nakonec dobře dopadla a mohlo být ko-

nečně provedeno výběrové řízení na zhotovitele prací. V něm k naší 

radosti zvítězila nám už známá firma SPH stavby s. r. o. z Bystřice 

nad Pernštejnem, která v naší obci realizovala projekt Státního po-

zemkového úřadu, při kterém vznikla protierozní opatření v loka-

litě Na závisti a úpravy polní cesty směrem do Kuřimska.  

K úseku R1, jak je se v projektu nazývá část cyklostezky spojující naši 

obec s Kníničkami, jsme z více stran zaznamenali připomínky k její 

trase. O důvodech, proč stezka nevede kolem hlavní silnice a je navr-

žena okrajem lesa, jsme již v minulosti informovali, rádi je ale zreka-

pitulujeme. Samotnému projektu předcházelo zpracování studie, 

která vyhodnotila dokonce tři varianty trasy. Jedna vedla tělesem his-

torické německé dálnice, druhá podél stávající krajské komunikace a 

třetí okrajem lesa, tedy údolím Mnišího potoka, či chcete-li Hlubočku. 

Poslední varianta se ukázala jako jediná realizovatelná. První trasa 

neprošla z důvodu plánované stavby silnice 43 schválením ústřed-

ních správních orgánů. Vedení stezky v sousedství krajské silnice se 

ukázalo jako proveditelné pouze po odbočku na Rozdrojovice, pro-

tože od odbočky na Rozdrojovice po Kníničky se v trase nachází 

cca 150 pozemků v soukromém vlastnictví, jejichž vlastníci by 

všichni se stavbou museli souhlasit. V úseku po Rozdrojovice se se 

stavbou stezky podél silnice počítá také, a to v rámci stavby etapy 

spojující Jinačovice s Kuřimí a přibližující stezku do Rozdrojovic.  

Vedení stezky údolím Hlubočku sice ranilo nejednoho milovníka pů-

vodní špatně prostupné pěšiny, ale věříme, že výsledné řešení jsme 

přijali v zájmu obce a většiny občanů a naplnili tak jeden z bodů Stra-

tegického rozvojového plánu obce z roku 2017. Stezka spojující naši 

obec se sousedním městem nám chyběla a její výsledná podoba spolu 

s dalšími úpravami, které v údolí probíhají (viz níže), prospěje i kra-

jině a přírodě. Milovníkům divočejších tras zůstávají v lesích Baby 

k dispozici desítky kilometrů cest a pěšin. Ač se to nezdá, nová stezka 

měří necelé tři kilometry, má velmi příjemný výškový profil a může 

tedy sloužit nejen k rekreačnímu pohybu, ale i ke každodennímu 

dojíždění do zaměstnání či do školy. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K CYKLOSTEZCE 

 

Na závěr dovolte zodpovědět některé další otázky, které k cyk-

lostezce opakovaně dostáváme: 

Bude stezka mlatová nebo asfaltová? 

Stezka bude asfaltová. Naše obec se k této variantě přiklonila 

z důvodu snadnější údržby, někteří další účastníci řízení to do-

konce uvedli jako podmínku realizace projektu. 

Bude stezka jen pro cyklisty nebo i pro pěší? 

Stezka je budována jako účelová zpevněná komunikace pro cyk-

listy i chodce. 

Kdy se bude stavět úsek do Kuřimi? 

Na tuto otázku neumíme přesně odpovědět. Úsek je ve fázi pro-

jektové přípravy. Jen pro srovnání, ve směru na Kuřim má stezka 

vést v sousedství krajské komunikace, protože velká většina 

stavbou dotčených pozemků je ve vlastnictví Kuřimi, Morav-

ských Knínic, Brna a také Jinačovic. Dva z několika mála soukro-

mých vlastníků zbývajících pozemků se stavbou nesouhlasili a 

přípravu stavby tak blokovali po několik let. Podle posledních 

zpráv se nyní konečně podařilo najít dohodu, resp. jiné řešení. 

Jak povede cesta obcí? 

K průjezdu obcí budou cyklisté využívat stávající místní komu-

nikace a také přímo hlavní silnici, kde platí omezená rychlost, a 

lze tudy bezpečněji projet. Zvláštní komunikace pro průjezd obcí 

nebyla navržena. Stezka končí na křižovatce u statku.  

                                                                             –st– 

 

ADVENT NA NOVÉ NÁVSI 

„Revitalizace centra obce“. Tak se oficiálně jmenuje projekt 

opravy našeho hlavního veřejného prostranství, jehož další a 

největší část se v těchto dnech chýlí ke konci. První díl seriálu se 

odehrál v podobě rekonstrukce místní komunikace za hospodou 

směrem k Páskovým, která jako součást téhož projektu proběhla 

předloni. 

Rekonstrukci podstatné části návsi jsme v souladu s dotačními 

termíny naplánovali na letní měsíce, ale jak už je v případě bu-

dování či rekonstrukcí inženýrských sítí pravidlem, četná pře-

kvapení, která odhalily lžíce bagrů, protáhla celou realizaci přes 

celý podzim až na práh zimy. Viditelný rozsah prací zahrnul 

opravu místních komunikací a chodníků včetně podloží, zřízení 

parkovacích zálivů od hlavní krajské silnice až po rodinný dům 

č. p. 30 (dříve p. Navrátil) a v úseku komunikace za kapličkou 

od Sadílkových po Fiedlerovy. V dotčených komunikacích byla 

zároveň vyměněna několik desítek let stará dešťová kanalizace, 

jejíž stav již byl nevyhovující, ne-li havarijní. Součástí realizace 

je i právě dokončovaná rekonstrukce vjezdů/vchodů do jednot-

livých domů (se spoluúčastí jednotlivých vlastníků nemovitostí), 

které na návsi leží na obecních pozemcích. 

Neuškodí připomenout, že dokončovaná stavební akce naplňuje 

podstatnou část projektu, jehož veřejným projednáváním 

a úpravami jsme mezi 2015–2018 strávili tři roky. Projekt, který 

jsme zdědili   před dokončením, jako tehdy nové zastupitelstvo, 

byl vlastně plánem dopravního řešení návsi. Při projednání s ob-

čany vzbudil kritiku zejména velký podíl parkovacích ploch 

a úplná absence urbanistického hlediska. Po architektonické re-

vizi byl projekt přepracován do současné podoby, kde byla na-

příklad, navzdory doporučení architekta a v souladu s převláda-

jícím veřejným míněním, zachována průjezdnost pro autobusy. 

Dokončený projekt tedy nyní již podruhé využíváme k realizaci. 

Stejně jako tehdy jsme přesvědčení, že náves nemá být primárně 

parkovištěm aut, ale místem pro lidi, i když je zřejmé, že v našich 

ekonomických podmínkách těžko dosáhneme stavu obvyklého 

ve vyspělých sousedních zemích, kde se na veřejných prostran-

stvích zkrátka neparkuje. 

Průběh stavby 

S připraveným projektem a výběrovým řízením, provedeným 

v předstihu v jarních měsících, jsme trpělivě čekali na vydání ofi-

ciálního rozhodnutí o přidělení dotace. Z programu poskytova-

ného Ministerstvem pro místní rozvoj obec na uvedenou akci 

získala 9,9 mil. Kč. Celková výše dotace však ještě podlehla 

zpřesnění, protože na základě výběrového řízení na zhotovitele 

 

 

 prací se podařilo vysoutěžit cenu výrazně nižší, než byla cena 

projektového rozpočtu. Vítězná společnost PORR a. s. splnila 

veškeré požadavky a podala nabídku s nejnižší cenou. 

Prakticky hned první kopnutí do země ukázalo, že projekt bude 

nutné přizpůsobovat. Úsek dešťové stoky pod hlavní silnicí, 

v křižovatce s návsí, vybudovali naši předkové velmi specificky 

a v takové kvalitě, že jej nebylo potřeba bourat a měnit. Stavba 

tedy začala konstatováním „méněprací“. Ano i tento opak kdysi 

paušálně pranýřovaných víceprací je součástí realizace stavby. 

Tím však úspory prostředků, a hlavně času, skončily. Na 

mnoha místech se ukázalo, že jednotlivé sítě jsou pod návsí 

uloženy velmi těsně a také trochu jinak, než jak ukazovala do-

kumentace. Především v úsecích, kde byla dešťová kanalizace 

jako nejstarší a nejhlouběji uložená síť umístěna pod splaško-

vou stokou, vodou, elektrickým vedením či plynem nebo tam, 

kde nebyly přesně zdokumentovány domovní přípojky, dochá-

zelo k citelným prostojům a zdržením. Jak ukazuje stavební de-

ník, několikrát vypadala situace dokonce neřešitelně a pouze 

společný zájem všech zúčastněných, dovést dílo do zdárného 

konce, pomohl tyto nesnáze překonat. Bylo nutné místo ulo-

žení několika standardních prefabrikovaných šachet vybeto-

novat atypické a čekat tedy na zhotovení a potřebné zrání be-

tonu. Na jiných místech bylo nutné dočasně přeložit vodu či 

splaškovou kanalizaci atd. Své si vyžádala také úprava podloží, 

které se na základě provedených zkoušek ukázalo jako nevy-

hovující a muselo být opakovaně zpevňováno.  Pro podobné re-

konstrukce je typické, že nejnáročnější fáze stavby jsou záro-

veň ty nejméně viditelné, takže stavba se zdánlivě vleče. 

Jakmile se začnou ukládat obrubníky, zavážet a hutnit jednot-

livé vrstvy, asfaltovat a dláždit, stavba najednou pokračuje 

zdánlivě mnohem rychleji. Jedná se však vlastně o třešničku na 

dortu, vše podstatné proběhlo už předtím, během léta a září. 

Každá podobná akce, a zejména v centru obce, je nepříjemná 

kvůli dopravním a jiným omezením. Ta po dobu dlouhých mě-

síců postihla nejen ty z nás, kdo na návsi žijí či podnikají, ale 

také všechny, kteří tudy projíždí ke svým domovům, tedy pod-

statnou část obce. 

Na tomto místě se sluší poděkovat všem, kteří prokázali trpě-

livost a byli svým chováním nápomocni realizaci stavby. Velmi 

oceňujeme také zhotovitele ze společnosti PORR a. s., jejíž za-

městnanci se velmi velkoryse a nebyrokraticky snažili každo-

denní situaci usnadňovat. 

Celková cena za dílo se nakonec přiblíží jedenácti milionům Kč. 

Dotace od MMR ČR pokryje částku 6,32 milionu, což odpovídá 

80 % z uznatelných nákladů. Do nich spadá zejména rekon-

strukce místní komunikace a dešťové kanalizace. Naproti tomu 

obnova chodníků a některé další objekty jsou ze 100 % hra-

zeny z obecní pokladny. 

Co bude dál? 

Ukončením letošní stavby revitalizace návsi nekončí. Rekon-

strukce dalšího úseku od domu Chrápavých (č. p. 7) po dům 

pana Stodůlky (č. p. 2), tedy z druhé strany hospody, bude ná-

sledovat v další etapě, kterou bychom rádi provedli v příštím 

roce. Po vybudování chodníků, vozovky a parkovacích zálivů 

bude následovat také zlepšení prostředí návsi.  Již v rámci sou-

časné akce je projektována realizace výsadby zeleně. Ozele-

nění návsi, jakož i její celkové urbanistické řešení se ještě stane 

předmětem zvláštní studie. Počítáme s proměnou stávající za-

kryté požární nádrže před „bistrem“ v otevřenou vodní plochu, 

která by měla pomoci prostor oživit a zlepšit jeho mikroklima. 

Výsadba zeleně bude dozajista velkou výzvou, protože kvůli 

hustotě podzemních sítí bude těžké najít místa vhodná k vý-

sadbě vzrostlejších stromů. Ty ovšem na návsi potřebujeme 

jako přirozený zdroj stínu, kterého se zde v horkých letních 

dnech zoufale nedostává. Chceme taková místa najít a využít 

skutečnosti, že pozemky v sousedství komunikace jsou obec-

ním majetkem. Na plochách nevhodných k výsadbě stromů ne-

cháme navrhnout vhodnou keřovou vegetaci či trvalkové zá-

hony. Přemýšlení o celkovém pojetí návsi obohatilo, ale záro-

veň zkomplikovalo v posledních dvou letech odkoupení bistra 

a hospody do obecního majetku. Aktuálně jsme velmi rádi, že 

oba objekty mají své provozovatele, je ovšem jasné, že poten-

ciál těchto nemovitostí je využit jen částečně. Vytvoření nové 

koncepce využití a pojetí celého centrálního prostoru obce je 

tedy aktuálním problémem k řešení.  

–st, mst– 
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 PŘÍSTAVBA ŠKOLKY OTEVŘENA 

Přístavba školky, na kterou naše obec získala v loňském roce do-

taci z Ministerstva financí ČR, byla během měsíce května zkolau-

dována. Od září jsou tedy pro menší děti otevřeny brány zbrusu 

nové třídy. Starší děti v čele s předškoláky budou nadále vládnout 

prvnímu patru budovy OÚ. Ve stávající třídě bude současně sní-

žena kapacita, protože po mnoho let platila výjimka hygienické 

stanice povolující rozšíření kapacity třídy až na samotnou hranu 

přípustného limitu. Kromě moderní nové třídy a zázemí získala 

celá MŠ také velkou terasu, již chrání proti dešti či slunci dvě lu-

xusní pergoly s dálkově ovládanou střechou. Na terasu pak nava-

zuje nová zahrada s četnými herními prvky a nově vysázenou ze-

lení, na niž podstatnou částkou přispěl Státní fond životního pro-

středí ČR. Celkově tak vznikl velmi příjemný a zajímavý prostor, 

který příležitostně rádi předvedeme širší veřejnosti. 

Při letošním zápisu tedy mohly být do MŠ přijaty všechny tříleté 

děti, což se v minulých letech bohužel opakovaně nedařilo. A jina-

čovické děti, které dosáhnou tří let v průběhu příštího školního 

roku, budou k příslušnému datu přijaty na základě předchozí re-

zervace místa. 

 

 

 

S rozšířením MŠ se také obměnil a rozšířil kolektiv pracovníků, 

který nyní pracuje v náledujícím složení: Pověřená ředitelka MŠ: 

Anna Kosíková, učitelky: Ivana Cafourková, Ivana Vágnerová, 

Pavlína Kachlíková a Lucie Růžičková, školní asistentka: Eva Ku-

rowská a provozní pracovnice (kuchařky): Svatava Ammari a Mi-

lada Mihulová.                                                                                             

–st– 

 

HOSTINEC U STŘÍŽŮ V MAJETKU OBCE 

Jak už všichni vědí, počátkem letošního roku zahájilo zastupitel-

stvo jednání o možnosti odkoupit pro obec objekt hospody 

U Střížů, jehož součástí je také bytová jednotka. Situace nazrávala 

od doby uzavření hospody.  Obec především pociťovala chybějící 

sál pro konání kulturních akcí. Po projednání v zastupitelstvu 

obce a jeho poradních výborech jsme se utvrdili v rozhodnutí ne-

movitost v této strategické poloze pro obec zajistit. Následně jsme 

oslovili vlastníka pana Tomáše Kučeru, který nám potvrdil připra-

venost o prodeji jednat. Po zvažování různých variant rozsahu 

prodeje jsme dospěli k dohodě o odkoupení celého objektu. Sou-

částí dohody byl souhlas obce s kompenzačním odprodejem po-

zemku pro stavbu garáže nedaleko RD prodávajícího. 

Důležitým podkladem pro stanovení kupní ceny se stal znalecký 

odhad, který si obec nechala zpracovat. Znalecký posudek firmy 

Kreston A&CE Consulting, s. r. o., stanovil obvyklou cenu ve výši o 

málo přesahující 13 mil. Kč s tím, že tato cena byla aktuálně vý-

razně ovlivněna pandemií, s předpokladem jejího 15–20% zvý-

šení po skončení omezení. Celkově proběhla jednání i samotný ob-

chod hladce. Prodávajícímu jsme vděčni nejen za vstřícné jednání 

při prodeji a předávání, ale také při hledání nájemce a znovuuvá-

dění hospody do provozu. 

Hledat nájemce začala obec jako nový nabyvatel bez zbytečných 

odkladů. V danou chvíli se tento způsob provozování jevil jako 

nejvhodnější a nejrychleji realizovatelný, nikoliv nutně jediný či 

definitivní.  V určeném termínu došly tři nabídky – projekty na 

provozování hospody, resp. pronájem bytu. Rozhodnutí již všichni 

známe, nájemcem hospody se stal na dobu jednoho roku s mož-

ností prodloužení Alessio D´Ascenzo. 

Jsme přesvědčeni, že objekt staré hospody představuje pro obec 

zvláštní hodnotu, která je dána nejen centrální polohou na návsi, 

ale i dalšími souvislostmi. Obec se stala majitelem tradičního hos-

tince, který již kdysi dávno obci náležel. Šenk i sál jsou neodmys-

litelně spojeny s konáním většiny společenských a kulturních 

akcí. Také zahrádka a dvorek spoluvytváří genius loci naší návsi. 

Tradice objektu zkrátka představuje vedle samotné hodnoty ne-

movitosti také významný symbolický kapitál.  

Nezanedbatelným aktivem je také bytová jednotka v patře ob-

jektu. Podle čerstvé zprávy můžeme navíc prozradit, že jsme 

v této souvislosti splnili podmínky pro vyplacení dotace z pro-

gramu na podporu obecního bydlení a na celé investici tak doda-

tečně ušetříme 3,76 milionu Kč. 

Spolu s příslušejícími pozemky získala obec do plného a bezvý-

hradného vlastnictví celý centrální „ostrůvek“ v srdci návsi, což  

 

 

má několik příznivých dopadů. Za prvé jde o přístup k inženýr-

ským sítím, jejichž část prochází i pod dvorkem hospody. Přede-

vším spolu s vlastnictvím již dříve zakoupeného sousedního ob-

jektu Centrály u Kašny dostáváme příležitost ke komplexnímu 

promyšlení urbanistického rozvoje tohoto prostranství a jeho 

optimálního využití pro potřeby občanské vybavenosti ve středu 

obce.  

-mst- 

 

CO NÁS MOŽNÁ ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE? 

Jako obec máme za sebou několik let poměrně intenzivního bu-

dování a větších investic. Vedle několika velkých rekonstrukcí 

místních komunikací, inženýrských sítí a veřejných prostranství 

se nakonec podařila také přístavba MŠ. Obec navíc nakoupila 

dvě nemovitosti a pozemek v samém centru obce. Poměrně 

značné investice provedl či provádí na území obce ve spolupráci 

s obcí také stát a Jihomoravský kraj. V úhrnu se díky této spolu-

práci a účelovým dotacím získaným přímo obcí podařilo do Jina-

čovic za poslední 2–3 roky přivést investiční prostředky v ob-

jemu kolem 50 milionů Kč nad rámec běžných příjmů obce vy-

plývajících z přerozdělení prostředků v rámci tzv. rozpočtového 

určení daní. 

Jsme rádi, že se v investicích do rozvoje obce řídíme strategic-

kým plánem a nejsme obcí, která jen čeká, na co zase vypíšou 

dotaci. Většinu dotací jsme ostatně úspěšně získali právě proto, 

že jsme byli předem dobře připraveni. Na druhou stranu, jak 

praví klasik, šedivá je teorie, zelený je strom života. Nikdo neče-

kal, že se objeví příležitost či spíše povinnost koupit pro obec 

bistro i hospodu. Stejně tak jsme nečekali havárii dešťové kana-

lizace pod Chaloupkami. Kromě toho, zmíněné dotace chtě ne-

chtě působí jako určitá diktatura příležitostí. Pohybovali jsme se 

dlouho v situaci, kdy v těchto dnech končící vláda otevírala smě-

rem k obcím štědrou dlaň, ale programově nebyla příliš předví-

datelná. Řečeno jednoduše: Potřebovali jsme opravovat komu-

nikace. Objevila-li se dotační možnost, skočili jsme po ní, i když jsme 

se právě chystali na řešení jiného problému. Vlastně jsme měli 

štěstí, že dotační možnosti směřovaly k cílům, jejichž dosažení 

předpokládala i naše rozvojová strategie. Je možné, že s ohledem 

na očekávané ekonomické těžkosti a chystané škrty ve státním 

rozpočtu dojde k uvolnění tohoto dotačního tlaku a vznikne pro-

stor pro více samostatnou investiční politiku. Naše obec se na-

chází v dobré ekonomické kondici a netíží ji žádné nezdravé 

dluhy. To znamená, že určitý objem investic jsme schopni unést 

i bez dotací a postupovat přitom více nezávisle. Určité dotační 

prázdniny by také umožnily provést inventuru rozvojové kon-

cepce, kterou po zmíněném rozšíření obecního nemovitého ma-

jetku potřebujeme, nebo soustředit energii k realizaci některých 

dílčích cílů menšího rozsahu. Řadu takových drobnějších zá-

měrů máme již nějakou dobu v zásobníku, jen na ně zatím nebyl 

čas. Neuškodí si některé představit: 

Autobusové čekárny. Podařilo se nám získat pozemek pro vy-

budování autobusové čekárny u zastávky v Chaloupkách smě-

rem na Brno. Prostor pro krytou čekárnu vznikne po rekon-

strukci návsi také před domem Bartoňkových směrem na Kuřim.  

Po rozšíření prostranství před OÚ je ke zvážení také vybudování 

čekárny u této zastávky. 

 

Dokončení úprav na obecní chatě. 

Vybudování WC, úprava prostranství a 

plotu. A suterénních místností. Zde by-

chom však v případě vhodných pod-

mínek rádi postupovali svépomocně 

s využitím dobrovolné práce. Třeba si 

nakonec troufneme i na komunitní 

chlebovou pec.  

 

 

Dobudování prostranství u hřišť. Budeme hledat prostředky 

na vybudování objektu zázemí v prostoru mezi oběma hřišti, 

tedy mezi sokolským a obecním dětským a víceúčelovým hřiš-

těm. V návaznosti na to chceme rozšířit dětské hřiště, provést 

parkové úpravy přilehlého prostranství u hlavní silnice a osadit 

jej vhodným venkovním inventářem, jako např. lavičkami, či 

workoutovými prvky. Již několik let zvažujeme také vybudování 

lepšího přístupu k sokolskému hřišti z vrchní ulice formou scho-

diště, zde však bude nutno nejprve vyřešit křížení se stokou deš-

ťové kanalizace.  

-st, mst- 

 

BEZPEČNOST PROVOZU 

Měření hustoty dopravy na hlavní silnici 

Ve dnech 14.–21. července proběhlo v obci radarové měření pro-

vozu na hlavní silnici. Radarové zařízení umístěné v blízkosti hřišť 

se stalo během hodů terčem vandalského útoku, tento čin naštěstí 

nenarušil zmíněné týdenní měření. Uvádíme nejdůležitější data. 

Za celý letní týden, konkrétně od středy do středy projelo obcí 

v obou směrech cca 45 000 vozidel. Největší provoz, kolem 7 500 

vozidel připadl na pátek, v sobotu a v neděli projíždělo obcí těsně 

kolem 5 000 vozidel. Drtivá většina připadá na osobní auta, v 5 % 

šlo o motorky a „pouze“ 2 % tvořily náklaďáky nebo auta s vle-

kem. V absolutních číslech je to téměř tisícovka náklaďáků, tedy v 

průměru 150 každý všední den, přičemž nápadně vyšší je provoz 

náklaďáků ve středu. Zajímavé jsou určité rozdíly v dopravě v jed-

notlivých směrech. Celkově projelo obcí více aut ve směru na Ku-

řim. Nejvíce v pátek (4 000), ale výrazně více také ve čtvrtek (3 

700). V ostatní všední dny nepřesáhl počet vozidel 3 500. Provoz 

ve směru do Brna byl ve všední dny vyváženější v rozmezí 3300–

3500 vozidel. Součet za oba víkendové dny je téměř shodný, v so-

botu však jede více aut na Kuřim a v neděli naopak na Brno. Srov-

náním dat za pátek a neděli lze dovodit, že asi 400–500 vozidel od-

jíždí přes Jinačovice na celý víkend. 

 

Obr. Ranní a odpolední špička (ilustrační výřez z grafu) 

 

Pokud jde o rozložení provozu během dne, tento začíná ve 

čtyři hodiny, mezi osmou a desátou hodinou dosahuje špičky ko-

lem 400 vozidel za hodinu, kolem dvanácté hodiny klesne pouze 

na úroveň 300 vozidel za hodinu a odpoledne kulminuje mezi 

patnáctou a šestnáctou hodinou na úrovni 580 vozidel za ho-

dinu. Kolem šestnácté hodiny začíná postupný a přímočarý po-

kles. V noci, od jedenácté do čtvrté hodiny, projede obcí méně 

než 20 vozidel za hodinu. Pochopitelně dopoledne převažuje do-

prava do Brna a odpoledne do Kuřimi. Jízda v kolonách tvořících 

se ve špičkách představuje celých 29 % provozu v obci, což není 

vůbec příznivý údaj z hlediska životního prostředí. 

Co vypovídají naměřená data o rychlosti? První údaj vypadá 

dobře. Průměrná rychlost vozidel v obou směrech činila 49 

km/h. Na druhý pohled už je to horší. Celých 47 % řidičů povo-

lenou padesátku překročilo. 

 

Obr. Rozložení překročení rychlosti (ilustrační výřez z grafu) 

 

Lépe už vypadá zjištění, že většina z nich udržela ručičku na ta-

chometru pod hodnotou 55 km/h. Dá se říci, že 85 % řidičů po-

volenou rychlost respektuje nebo se alespoň snaží. To je sice do-

cela dobrá zpráva o společnosti, jenže zbývajících 15 % řidičů, 

kteří překročili 55 km/h, představuje až příliš velkou skupinu 

neodpovědných, kteří zbytečně ohrožují svoji, ale hlavně naši 

bezpečnost. Asi jedno procento, což však stále představuje 

klidně 50–60 řidičů denně byli pak piráti, kteří nezpomalili pod 

70 km/h. Nezbývá než doufat a věřit, že neznámý držitel týden-

ního rychlostního rekordu, kterému radar 16. července naměřil 

ve 20.00 rychlost 151 km/h patřil k záchranné službě či k policii. 

Měření dopravní intenzity proběhlo v rámci vyhodnocení zá-

měru na pořízení radaru, který podle předchozích dohod mělo 

pořídit a provozovat město Kuřim. Uvidíme, zda tomu tak sku-

tečně bude, vše závisí m. j. na vyhodnocení provozu pilotního ra-

daru umístěného v jiné obci.  

-st, mst- 
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T E L E G R A F I C K Y  

Statistická bilance obyvatelstva za rok 2020 

O sedm obyvatel méně… 

Stav obyvatel k 1. lednu 2020 tak byl 762 trvale bydlících obyvatel 

s českým státním občanstvím. O rok dříve žilo v naší obci o devět 

obyvatel více. V průběhu roku 2020 se v naší obci narodilo šest 

dětí: dvě děvčata a čtyři chlapci.  Do obce se přihlásilo 14 občanů 

ČR k trvalému pobytu: devět mužů a pět žen.   

K migracím došlo i v rámci obce.  Z domu do domu se přehlásilo 

devět občanů: pět mužů a čtyři ženy. 

21 osob: devět mužů a dvanáct žen se z Jinačovic odstěhovalo. 

Šest spoluobčanů: pět mužů a jedna žena pak v roce 2020 v naší 

obci zemřelo. Statistika za rok 2021 se uzavře za několik týdnů.  

V roce 2021 také proběhlo sčítání lidu, které získává údaje jinou 

metodou a poskytuje lepší pohled do reality žité než té úřední.  

První výsledky budou podle informací Českého statistického 

úřadu zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další definitivní 

výstupy budou publikovány podle průběhu zpracování. Uvidíme, 

jaká data o Jinačovicích nám sčítání přinese.  

 

Budova MŠ a OÚ v novém nátěru 

… však už ta fasáda vypadala hrozně a dělala ostudu nové školce. 

A co by bylo po dokončení chodníků a vozovky. Tak jsme to ne-

chali natřít. V barvě jsme zůstali konzervativní, ale před nátěrem 

byl povrch fasády důkladně vyčištěn a vyspraven, aby to vydrželo 

pěkné. Dílo odvedl Bronislav Kurka ze sousedních Knínic, nákla-

dem bezmála 315 tis. Kč. Dotace z programu Podpora rozvoje ven-

kova Jihomoravského kraje pro rok 2021 ve výši 145 tis. Kč byla 

vítaným příspěvkem.  

 

Adaptační strategie na změnu klimatu před schválením 

Na podzim jsme v kruhu Výboru pro životní prostředí a rozvoj 

obce zpracovali připomínky k návrhu „Adaptační strategie na kli-

matickou změnu regionu Kuřimska“. Tento dokument společně 

pro Jinačovice, Kuřim, Lipůvku, Moravské Knínice, Rozdrojovice a 

Svinošice zpracovává společnost Asitis s podporou Norských 

fondů. Někteří z Vás již dříve využili možnosti zúčastnit se ankety, 

kterou zpracovatelská společnost organizovala. Obec tak získá 

další strategickou oporu pro své rozhodování i návrh konkrétních 

opatření, které by v obci bylo dobré provést. Řada z nich je už nyní 

ve fázi realizace nebo přípravy. V připomínkách jsme se snažili 

upozornit na potřebu zapracovat do strategie i předpokládané ne-

gativní vlivy chystané „dálnice“ a také navrhnout některá kon-

krétní opatření. O výsledné podobě strategie a jejím zveřejnění 

budeme informovat.  

 

Žaloba proti D43/S43 neúspěšná 

Senát Krajského soudu v Brně zamítl 26. října žalobu proti Aktua-

lizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, kterou naše 

obec podala spolu s obcí Ostopovice. Trasa čtyřpruhové silnice 

v tzv. německé variantě tak zůstává součástí platných Zásad 

územního rozvoje Jihomoravského kraje. Podrobné zdůvodnění 

rozsudku dosud nebylo publikováno. Několik dní před verdiktem 

jiný senát téhož soudu zamítl také žalobu, kterou proti zvolené va-

riantě podalo dalších šest obcí a jedenáct jiných navrhovatelů. Od-

půrci potvrzeného řešení ještě zvažují podání kasační stížnosti 

k Nejvyššímu správnímu soudu.  

 

Územní plán stále v přípravě 

Postup v pořizování nejdůležitějšího strategického dokumentu – 

územního plánu obce uvázl ve fázi mezi již proběhlým společným 

projednáním návrhu s dotčenými orgány, vypořádáním podaných 

připomínek a vypsáním termínu pro veřejné projednání. Důvo-

dem přešlapování na místě je jednak situace po schválení aktuali-

zace výše zmíněných ZÚR, které nás zavazují k zanesení zpřesně-

ného koridoru komunikace X/43, a snaha zastupitelstva územní 

plán a obec co nejlépe připravit na situaci, kdy k projektování a 

stavbě „dálnice“ skutečně dojde. Mezitím ovšem došlo k rozhod-

nutí o brzkém ukončení činnosti kanceláře Projektis, která pro 

nás ÚP zpracovává. Projektantky již nechtějí přípravu ÚP prodlu-

žovat, což chápeme, protože podle původních očekávání měl být 

plán touto dobou již dávno schválen. Proto jsme se domluvili na 

ukončení vzájemné spolupráce a převzetí rozpracovaného díla. 

V současné chvíli tedy hledáme nového projektanta, který by 

s námi přípravu ÚP dokončil. První jednání s konkrétním kandi-

dátem se uskuteční ještě před koncem roku.  

 

Venkovní stolní tenis díky daru 

Pokud jste zaznamenali instalaci vysoce kvalitního modelu ven-

kovního stolu na stolní tenis v blízkosti víceúčelového hřiště, 

vězte, že jde o dar přímo od společnosti STIGA (www.sti-

gasport.cz), které patří náš dík.  

 

Cyklistické hřiště konečně v provozu 

Dlouho ohlašované otevření cyklistického hřiště za objektem spo-

lečnosti Velsbike konečně proběhlo. K malému areálu, který si 

však už stihl získat příznivce, se dostanete po štěrkem zpevněné 

polní cestě a následně pěšinou za halami průmyslové zóny od 

autobusové zastávky Chaloupky (směr Brno). V příštím roce se  

 

 

 

v areálu hřiště a firmy Velsbike uskuteční za příznivých podmí-

nek také cyklistické závody pro širší veřejnost. Vstup do areálu 

je pouze na vlastní nebezpečí.  

 

Den obce na pomoc zasaženým tornádem 

Dobrovolné vstupné na letošní Den obce vyneslo rekordní 

částku 27 635 Kč. Tento obnos byl rozdělen na čtyři díly a poslán 

na „tornádové“ účty do Hrušek, Moravské Nové Vsi, Mikulčic a 

Lužic. Děkujeme všem za Váš příspěvek do této sbírky a také 

Dáše Heiland Trávníkové za věnování dobrovolného vstupného 

z jejího představení. Již bezprostředně ráno po červnové po-

hromě uvolnila obec ze svého rozpočtu maximální možnou oka-

mžitou pomoc postiženým ve výši 20 000 Kč.  

-red- 

  

VOLBY 2021 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ko-

nané ve dnech 8. a 9. 10. 2021 se možná již brzo přetaví ve vznik 

nové vlády. U předchozích parlamentních, krajských či evrop-

ských voleb bylo zajímavé srovnávat posuny voličských prefe-

rencí v Jinačovicích v čase. Letošní koalice však takové srovná-

vaní podstatně zkomplikovaly, a tak Vám přinášíme alespoň 

srovnání výsledků v Jinačovicích s výsledky celostátními, kraj-

skými, okresními, ale také s průměrnými výsledky obcí Kuřim-

ska. Strany s největšími dosaženými zisky jsou seřazeny podle 

výsledků v Jinačovicích. Srovnání napříč územními úrovněmi 

ukazuje nejen vysoce nadprůměrnou volební účast, ale také fakt, 

že většina obyvatel obce byla letos s výsledky patrně spokoje-

nější než při minulých sněmovních volbách. 

 

Obr. Výsledky voleb do PS PČR 2021 v Jinačovicích 

Strany 

podle 

pořadí v 

Jinačovi-

cích 
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JMK 
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Brno-

venkov   

% 

Obvod 

ORP 

Kuřim 

% 

Jinačo-

vice  

% 

Jinačo-

vice 

počet 

hlasů 

Spolu 27,8 30,0 30,9 34,6 36,6 174 

PirStan 15,6 14,9 13,8 16,9 21,2 101 

ANO 27,1 25,4 24,3 22,1 18,5 88 

SPD 9,6 9,4 8,9 7,8 6,7 32 

Přísaha 4,7 6,0 7,9 5,4 4,6 22 

ČSSD 4,7 4,4 3,9 3,9 2,7 13 

KSČM 3,6 3,7 3,3 2,7 2,3 11 

Volební 

účast 

65,4 66,4 71,3 73,1 80,9 478 

 

Pokusme se však čísla přečíst komplexněji. Fakt, že Babišovi v Ji-

načovicích pšenka příliš nekvetla asi není překvapením. Před ro-

kem po volbách do krajského zastupitelstva jsme se v titulku 

článku ptali, zda jsou Jinačovice pirátskou obcí. Ačkoliv tehdejší 

vítězové dostali letos v součtu se starosty o sedm hlasů více, než 

obě strany před rokem, v součtu to při letošní vysoké volební 

účasti znamenalo sešup o 10 procent a koalici PirStan to v obci 

stačilo jen na druhé místo. I tak však byla podpora této koalice v 

naší obci nadprůměrná.  To platí ostatně i o koalici Spolu, která 

v Jinačovicích suverénně zvítězila se 174 hlasy a 36,5 %.  Pro 

srovnání: Koalice dokázala v obci mobilizovat oproti krajským 

volbám, kde ODS, KDU-ČSL a TOP09 kandidovaly samostatně 

nebo v jiných koalicích, o 50 hlasů víc, což ale stačilo sotva na 

udržení podobného procentuálního výsledku. Také projektu 

ANO letos zisk v obci v absolutních číslech vzrostl, a to o nezane-

dbatelných 36 hlasů, to však oproti loňsku znamenalo téměř tří-

procentní pokles. Kdo tedy od loňska získal nejvíc a zaznamenal 

i percentuálně růst, když dosud zmíněné strany a hnutí vlastně 

spíše stagnovaly či padaly? Odpověď nabízí pohled na hlasy ode-

vzdané subjektům, které skončily pod pětiprocentní hranicí. Je-

jich počet v Jinačovicích vzrostl ze 49 na 113, a v procentech ze 

14,74 na 23, 73. Nutno přitom zmínit, že započítán je i zisk Oka-

murovců, kteří letos i v Jinačovicích pět procent překonali.  I u 

nás však navzdory vysoce nadprůměrné volební účasti vidíme 

nezanedbatelný nárůst podílu voličů zčásti protestních a zčásti 

loajálních stranám, jejichž vstup do sněmovny byl již před vol-

bami velmi nejistý.  

 -td- 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Konec modrých kontejnerů 

Dodržení slibu daného občanům je pro zastupitele obce téměř 

vždy radostným okamžikem. Výjimky, ale existují. Před časem 

jsme slíbili, že pokud se nezlepší disciplína při využívání mod-

rých, tedy obecních kontejnerů na rostlinný odpad, bude jejich 

provoz zrušen. Právě tento slib jsme nakonec museli dodržet. 

Kontejnery byly staženy a provoz obecní kompostárny ukončen.  

 

 

 

Bohužel zde platí, prospěch většiny padl za oběť zřejmě jen ně-

kolika málo jedincům, kteří dokonce všichni nemusí být místní, 

jak ukázal také zásah vůči jednomu pachateli, který byl odha-

len a chycen při činu na základě pravidelnosti v počínání. Po 

třech dnech, kdy jsme každé ráno ve dvou vozech hlídali poblíž 

jednoho z kontejnerových stanovišť, konečně spadla klec. Chy-

tila se skupina zahraničních dělníků, kterým jejich neznámý 

zaměstnavatel zřejmě neumožnil odpad slušně likvidovat. 

Tento případ skončil domluvou a delikt už se neopakoval. Dílčí 

problémy s nesprávným plněním kontejnerů však neustávají. 

Celkem tři velkoobjemové modré kontejnery na bioodpad, 

každý o objemu 2 m3, byly nahrazeny navýšením počtu objed-

návaných černých plastových kontejnerů na bioodpad o ob-

jemu 1,1 m3. Celková kapacita nádob pro odkládání bioodpadu 

tedy byla navýšena, o něco se nám tak navýšily i náklady na 

odpadové hospodářství. Na druhé straně jsme se zbavili neren-

tabilního provozu kompostárny a časově i finančně náklad-

ných oprav štěpkovače opakovaně poškozovaného dráty, sutí 

či sklem zamaskovanými v listí či větvích. 

Zvýšení poplatku za odpad od roku 2022 

Základní sazba za odpad na osobu a rok se od příštího roku 

vrátí na 600 Kč. Tato sazba platila již v roce 2019. Tehdy jsme 

chtěli zvýšit motivaci pro účastníky motivačního systému tří-

dění. Jenže úspory výdajů za třídění byly tak velké, že jsme se 

nevešli do zákonného limitu maximální výše poplatku pro ob-

čany, takže jsme jej museli opět snížit na 500 Kč. 

Zdražování paliv a energií však dopadlo i na sektor likvidace 

odpadů a promítlo se do sazebníku svozových firem. Doporu-

čená sazba poplatku nyní činí dokonce 700 Kč na osobu a rok, 

vzhledem k všudypřítomnému zdražování, jsme však nechtěli 

poplatek zvýšit skokově. To se přirozeně odrazí také na výši 

částky, kterou obec za likvidaci doplácí přímo z rozpočtu. 

Distribuce popelnic 

Během uplynulého roku bylo do domácností díky dotaci z Ope-

račního programu životní prostředí předáno 200 párů popel-

nic na separaci plastů a papíru v rámci motivačního systému 

sběru odpadů. Přechod z pytlů na plastové nádoby proběhl, 

zdá se, hladce. Nadále platí, že do systému se může kdykoliv 

zapojit kdokoliv další. Nyní už je ovšem potřeba zajistit si na 

vlastní náklady příslušné nádoby.  

-st, mst- 

PROJEKT ÚPRAVY MNIŠÍHO POTOKA 

Asi všichni, kteří jezdí z Jinačovic směrem na Brno, si v posled-

ních týdnech všimli omezení rychlosti na hlavní silnici, 

v ďolíku, kde na půl cesty z Jinačovic k odbočce do Rozdrojovic 

ústí zleva polní cesta. Po ní vyjíždí na silnici nákladní auta s ma-

teriálem a pohybují se tu i další stavební stroje. Pokud jste si 

tento ruch celkem logicky spojili s budováním cyklostezky, 

máte pravdu jenom napůl. 

Zmíněná polňačka je totiž součástí realizace jiného projektu, 

konkrétně revitalizace Mnišího potoka, která se rozběhla po-

čátkem podzimu. Její součástí je vedle obnovy zatravněné polní 

cesty v lokalitě Klínky především úprava koryta potoka spočí-

vající ve vybudování kaskády vodních zdrží – tůněk, z nichž 

největší bude mít v případě dostatku vody podobu malého ryb-

níčku přiléhajícího v místech napojení polní cesty ke vznikající 

cyklostezce. Vodoprávní povolení na úpravu Mnišího potoka 

vydané počátkem června počítá u budovaných zdrží s obje-

mem více než 1200 m3.  Sloužit budou primárně k zadržení deš-

ťové vody, která do lokality přitéká nejen ze zastavěné části 

obce. Investorem akce je Státní pozemkový úřad. Její součástí 

je také vegetační úprava tzv. biokoridoru. 

Příznivou okolností je, že výběrové řízení na zhotovitele vy-

hrála společnost SPH stavby z Bystřice nad Pernštejnem, tedy 

stejná firma, která staví cyklostezku a která již vloni stavěla an-

tierozní úpravy na Závisti a cestu do Kuřimska. Tato okolnost 

umožňuje synergii při obou stavbách, usnadňuje logistiku a ve 

výsledku jistě šetří i čas a vydanou energii. Projektová doku-

mentace je k nahlédnutí na OÚ, její části jsou k dispozici také 

na webu obce.  

-td- 

NOVÉ LÍPY V CHALOUPKÁCH  

Na zelený čtvrtek, který letos připadl na Apríla, provedli pra-

covníci Veřejné zeleně Města Brna na objednávku naší obce 

v Chaloupkách výsadbu celého tuctu kvalitních sazenic lípy ze-

lené (Tilia euchlora). Po předchozím zaměření stanovišť ve 

spleti inženýrských sítí a současné vegetace tak vznikl základ 

budoucí aleje, která jednou nahradí současné lipové stromo-

řadí, které již několikrát z bezpečnostních důvodů značně pro-

řídlo. Po vegetační sezoně se zdá, že všechny mladé stromky se 

ujaly a nastoupily dlouhou cestu k tomu stát se velkými. Již za 

několik let však budou poskytovat příjemný stín a pomohou 

tak ochlazovat rozpálenou vozovku v letním období. K zajiš-

tění dostatečné a pravidelné zálivky obec ke stromkům poří-

dila závlahové vaky. Pokud však bydlíte v sousedství nebo 

jdete kolem, klidně od jara zalévejte také, zvlášť pokud bude 

sucho. Za rady a pomoc děkujeme arboristce ing. Kateřině No-

votné, člence obecního výboru pro životní prostředí a rozvoj 

venkova, s jejíž pomocí chceme o zeleň v obci stabilně a lépe 

pečovat. O plánech dalších výsadeb Vás budeme informovat.  

-td- 

 

 

http://www.stigasport.cz/
http://www.stigasport.cz/
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PO CYKLOSTEZCE NA PIVO DO KNÍNIČEK  

Ohlédnutí za podzimní vycházkou 

Na 22. října naplánoval náš kulturní výbor v čele s Katkou Dobi-

ášovou vycházku pro seniory. V té době již stavaři téměř dokončili 

úpravu tělesa budoucí cyklostezky, směr a cíl vycházky byl jasný: 

důkladně zkontrolovat staveniště a prověřit kvalitu zánovního 

šenku v Kníničkách. Sešli jsme se v počtu přibližně dvaceti výlet-

níků a vyrazili přes obec po panelce na jih. Počasí se náramně vy-

dařilo, vrcholil letošní nádherný podzim, příroda hrála barvami a 

mírně hřejivé sluníčko skýtalo optimální pochodovou pohodu. 

Název vycházka se seniory zdaleka nevystihuje nastalou situaci. 

Byl to spíše sraz aktivních rodáků, většinou dobrých kamarádů, 

z nichž se mnozí různě dlouhou dobu neviděli ať už kvůli covidu 

nebo z jiných důvodů.  

 

Cestu nám zpříjemnilo šest litrů burčáku a tác sýrů ze statku Ani-

čky Kučerové, které proměnily pochodovou zastávku na hranici 

našeho a rozdrojovského katastru v příjemný piknik. Vzpomínka 

na tu chuť, vůni a atmosféru je ještě teď ve chvíli ohlédnutí velmi 

živá. Trasu cyklostezky jsme opustili pod Mniší horou a po pěšině 

za plotem jsme zamířili nejkratší cestou do Kníniček. Než jsme 

opustili kníničský luh, potěšili jsme se kvetoucím divokým bram-

boříkem a přímo ze své ubikace nám zamával lední medvěd. Pak 

už jsme zamířili do rezervované kníničské hospody, kde už se dru-

hým rokem ve vysoké kvalitě „na hladinku“ čepuje Plzeň či Ra-

degast. K nim přišel vhod klobás nebo jiný pivní zákusek. Nejvytr-

valejší z tzv. seniorů prodloužili po návratu autobusem setkání 

ještě posezením U Střížů. Akce byla prohlášena za vydařenou a 

hodnou jarního opakování ve stejné nebo pozměněné trase. Ať už 

znovu v Hlubočku nebo třeba v Občerstvení pod Babou, těšíme se 

znovu na viděnou.  

-td, jk- 
 

 

Letošní už 11. oslava Halloweenu se vzhledem k nepříznivé pan-

demické situaci uskutečnila raději venku v lese nad Jinačovicemi. 

Nechtěli jsme se ale vzdát letité tradice, a sice promítnout do na-

šich halloweenských stanovišť vzpomínku na náš letní tábor, 

který má vždy nějaké téma, letos to byla Česká republika.  

Na lesním paloučku i na přilehlých cestách tak vzniklo čtrnáct sta-

novišť, kde si děti i dospělí mohli prověřit svoje znalosti o české 

historii, významných památkách i mimořádných vědcích. Na 

plůtku, který obvykle brání míči při fotbálku dostat se na silnici, 

bylo stanoviště s prezidenty, fotbalové branky zase strážily le-

gendy naší historie, pod vysokým dubem vznikly tři hroby skrý-

vající naše velikány ať už státnické nebo třeba umělecké a účast-

níci museli na základě pár indicií (samozřejmě v angličtině) uhod-

nout kdo kde leží. Aby si však přišli na své i ti nejmenší, přichystali 

jsme pro ně i disciplíny veskrze nevědomostní, jako třeba stezku 

odvahy od svíčky ke svíčce, namíchání koktejlu s halloweenskými 

ingrediencemi, střílení na balonek, pojídání zavěšených sladkostí 

bez pomoci rukou nebo geniální svíčkový fotbal. 
 

 

Na každého účastníka čekal na závěrečném stanovišti u zářící Bílé 

paní balíček odměn, a že bylo co odměňovat! Masky, ve kterých se 

děti dostavily byly úžasné a nápadité, kromě tradičních kostlivců 

a příšer, dorazil třeba i Jan Žižka. Akce by se nemohla uskutečnit 

bez vydatné podpory mých věrných i zcela nových pomocníků, z 

nichž si dovolím jmenovat dva - Kubu Nejezchlebu a Pavla Do-

spěla. Tito dorazili s předstihem a pomohli nám nejen vše na-

chystat, ale i uklidit, takže si v lese užili pěkných pár hodin. Mé 

velké díky ale patří všem, co přišli a dokázali tak, že se umí bavit 

a užít si náš šílený program mimo pohodlí domova.  

Silvie Siblíková 

 

 

ZRUŠENÉ VÁNOČNÍ POZVÁNKY 

 

Živý Betlém 

Původně měla na tomto místě stát pozvánka na tradiční vánoční 

představení Trnůvky a přátel a na následnou besedu u cimbálu. 

Představení se však již druhý rok neuskuteční kvůli pandemii.  

Přízrak viru zasáhl již do začátku letošního zkoušení, když roz-

prášil hned druhou a třetí zkoušku. Když bylo jasné, že předsta-

vení se odzkoušet nestihne, nastal čas na záložní plán v podobě 

pásma koled. Minulý týden však definitivně padl i on.  

Rozsvěcení vánočního 

stromu 

Vánoční strom před obecním 

úřadem se o první adventní 

neděli rozsvítil. Stalo se tak ale 

v tichosti bez zpívání koled, 

bez horkého punče a cukroví 

od Trnůvky, bez douzovaných 

cigár od obce a bez dekorací 

od školky, pošty a jejích přátel. 

Vše bylo zrušeno na poslední 

chvíli kvůli opatřením naříze-

ným v boji proti Covidu. Jako 

poslední padlo plánované vy-

stoupení dětí z MŠ, o kterém 

rozhodl záchyt nákazy v dět-

ském kolektivu a následná karanténa. Za smrk děkujeme Dvo-

řáčkovým, dík patří i všem, kdo se podíleli na jeho postavení a 

ozdobení.  
 

 

Vítáme na dálku 

nové občánky!!! 

 
Zimní vlně pandemie padl již po druhé za oběť rituál v naší 

obci již tradičně spojený se začátkem adventu – Vítání no-

vých občánků obce.  

Zdravíme tedy nově narozené sousedy alespoň touto ces-

tou. Přání všeho nejlepšího přejeme a pamětní list s drob-

ným dárkem posíláme všem šťastným rodinám. 

V blízké budoucnosti snad najdeme příležitost pozvat ro-

diče ke společnému doplnění záznamů do obecní pamětní 

knihy narozených dětí.  

 

 

 
I na příští rok pro Vás obec ve spolupráci s Fotoateliérem 

Pavla připravuje stolní kalendář, tentokrát na téma: 

JINAČOVICKÉ SPORTOVÁNÍ 

K dispozici bude pro každou domácnost přibližně od po-
loviny prosince na obecním úřadě. O přesném termínu 
budeme informovat a našim seniorům kalendář doru-

číme domů. 
 

 

 

SBOHEM A DÍK ZA VŠECHNY KNIHY… 

 

 

… a kreativní dílničky, besedy, koncerty, naučné stezky a 

vše ostatní dobré, co se v jinačovické obecní knihovně za 

posledních 21 let událo. 

Ano, je to tak, naši dlouholetí knihovníci Šárka Ondrušková 

a Břetislav Bém se loučí se svými čtenáři. Ještě do konce 

roku se s nimi můžete setkávat, poté předají knihovnu no-

vým správcům.  

Šárka, která pracuje v pobočce Knihovny Jiřího Mahena 

v Medlánkách, obětovala péči o naši knihovnu spoustu času 

a energie a nyní by si po letech obětavé služby tento čas 

ráda vyhradila pro sebe a své blízké.  S ní se se čtenáři roz-

loučí také její pomocník, zástupce a tatínek, kronikář obce 

Břeťa Bém. Oběma moc děkujeme za všechno, co pro naši 

knihovnu v uplynulých letech udělali. Kromě péče o knižní 

fond, známých a oblíbených dětských dílniček, besed či na-

učných vycházek to byla také spousta neviditelné, ale nutné 

administrativní práce, která se s provozem knihovny pojí.  

Šárka s Břeťou se o knihovnu starali od roku 2000. Služby 

knihovny stále posouvali dopředu, o čemž svědčí i opako-

vaná ocenění, která naše knihovna či Šárka osobně za tu 

dobu získala. 

Půjčování knih a další aktivity převezmou po Novém roce 

Zuzana Musilová a Alena Haluzová. Přejeme jim v jejich 

práci mnoho úspěchů a radosti. 

Obecní knihovna je jedním ze zařízení, které se ocitne 

v centru úvah o uspořádání a využití obecních objektů na 

návsi. Nabízí se její přestěhování nebo rozšíření prostor, 

které si bohužel zasloužila již za dosavadních knihovníků. 

Potenciál knihovny stát se víceúčelovým komunitním cen-

trem bychom rozhodně měli využít.       

                    

 

První kreativní dílnička, 2007 

 

 
Na naučné stezce kolem Jinačovic, 2012 

- jk, td- 

 


