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Vážení	občané,	milí	sousedé,	

nepodařilo	se	nám	včas	připravit	sváteční	vánoční	či	no‐
voroční	 číslo	 zpravodaje	a	 tak	 vydání,	 které	držíte	 v	ru‐
kou,	je	laděno	spíše	pracovně.	Přesto	doufáme,	že	přináší	
užitečné	a	snad	i	zajímavé	čtení	všem,	které	obec	a	vše,	co	
s	ní	souvisí,	zajímá.	

Aktuálně	z	obecního	zastupitelstva		
Výbor	pro	životní	prostředí	a	rozvoj	venkova	projedná	

dokončený	 návrh	 Strategického	 plánu	 rozvoje	 obce	
a	předloží	jej	k	posouzení	zastupitelstvu	obce	a	následně	
k	připomínkování	občanům.	

Připravený	projekt	na	rozšíření	Mateřské	školy,	se	kte‐
rým	jsme	neuspěli	v	minulé	dotační	výzvě	programu	Mi‐
nisterstva	pro	místní	rozvoj,	měl	být	začátkem	letošního	
roku	 podán	 v	 rámci	 druhé	 výzvy.	 Ta	 však	 byla	 zrušena	
s	tím,	 že	 znovu	 bude	 vyhlášena	 nejdříve	 v	 roce	 2018.	
Zkoušíme	využít	jiné	dotační	zdroje.	

Zastupitelstvo	prověřilo	možnost	využít	dotačního	pro‐
gramu	na	tzv.	komunitní	centra	pro	záměr	postavit	v	obci	
víceúčelovou	halu	pro	sportovní	a	kulturní	využití.	Bohu‐
žel	se	ukázalo,	že	program	je	pro	naše	účely	příliš	svazující	
a	limitující.	Přesto	jsme	zahájili	práce	na	projektování	to‐
hoto	zařízení,	které	v	loňském	průzkumu	rozvojových	pri‐
orit	získalo	největší	podporu.	

Dokončuje	 se	 projektová	 příprava	 na	 letošní	 opravu	
komunikací	kolem	hřiště	a	v	Chaloupkách,	která	by	měla	
proběhnout	v	průběhu	letošního	roku.	

Vznikl	 projekt	 na	 revitalizaci	 obecní	 chaty,	 na	 jejíchž	
základech	vznikne	krytý	přístřešek	jako	zázemí	pro	vyu‐
žití	 k	menším	 venkovním	 akcím.	 Realizován	 bude	 opti‐
málně	s	využitím	dotace.																

‐st‐,	‐mst‐

Hospodaření	obce	v	roce	2016	
Celkové	příjmy	do	obecního	rozpočtu	v	 loňském	roce	

dosáhly	14	milionů	korun.	Daňové	i	nedaňové	příjmy	tvo‐
řily	celkem	přes	13	milionů	Kč	a	přijaté	dotace	necelý	mi‐
lion	Kč.	Ve	srovnání	s	rokem	2015	se	obecní	příjmy	z	daní	
(z	příjmů	a	DPH)	přibližně	o	jeden	milion	korun	zvýšily.	
Podílel	se	na	tom	vyšší	počet	obyvatel	a	zlepšující	se	kon‐
dice	ekonomiky.	Od	loňského	roku	má	také	v	Jinačovicích	
oficiální	sídlo	firma	Banador.	Výdaje	obce	v	loňském	roce	
činily	přes	12	milionů	korun.	Necelé	dva	miliony	Kč	tvo‐
řily	splátky	na	rekonstrukce	a	opravy	komunikací,	které	
byly	provedeny	v	roce	předchozím,	čili	2015.	Na	splátky	
úvěrů	obec	 vynaložila	 bezmála	 jeden	milion	 korun,	 vět‐
šina	se	týkala,	opět	jako	v	minulých	letech,	splátek	úvěru	
na	splaškovou	kanalizaci	a	ČOV.	Přesnější	čísla	včetně	me‐
ziročního	 srovnání	 jsou	 k	 dispozici	 ve	 webové	 aplikaci	
rozklikávacího	 rozpočtu	 na	 http://jinacovice.imu‐
nis.cz/rr	nebo	Vám	jsou	k	dispozici	na	obecním	úřadu.	

Obec	 v	 roce	 2016	 obdržela	 také	 následující	 finanční	
dary.	Jednalo	se	o	dar	100	000	Kč	poskytnutý	společností	
Banador	a	dar	300	000	Kč	na	opravu	komunikace	k	Pláte‐
níkovým,	poskytnutý	prostřednictvím	firem	pana	Ing.	Ro‐
berta	Pláteníka.	Na	opravu	komunikace	Za	skálou	přispěli	
130	000	Kč	pan	Albin	Arifovič,	100	000	Kč	RNDr.	Ivan	Kři‐
vánek,	100	000	Kč	Ing.	Mirko	Kubík	a	20	000	Kč	Ing.	Mi‐
chal	Hájek.	Pan	Jan	Šeda	poskytl	obci	příspěvek	8	000	Kč	
na	pořízení	dalších	laviček	a	pan	Zdeněk	Pacek	3	000	Kč	
na	opravu	polní	cesty	v	lokalitě	Kopaniny.	Všem	dárcům	
velice	děkujeme.																																																																				
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Počet	obyvatel	obce	a	obecní	finance	
V	průběhu	roku	2016	překročil	počet	obyvatel	naší	obce	

hranici	sedmi	set.	K	polovině	ledna	letošního	roku	žije	v	Ji‐
načovicích	přesně	712	obyvatel,	což	je	o	třicet	více	než	před	
rokem.		

Rostoucí	počet	obyvatel	znamená	i	rostoucí	příjmy	obec‐
ního	rozpočtu.	V	tuto	chvíli	plyne	do	obecní	pokladny	podle	
tzv.	rozpočtového	určení	daní	přibližně	deset	tisíc	korun	za	
každého	trvale	hlášeného	obyvatele	ročně.	Pochopitelně		

rostou	také	náklady	na	poskytované	služby,	ale	díky	jejich	
hromadnému	poskytování	 je	 výsledek	pro	 rozpočet	 obce	
pozitivní.	Naopak	obyvatelé,	kteří	v	obci	trvale	žijí,	ale	jsou	
k	pobytu	z	různých	důvodů	hlášeni	jinde,	zpravidla	v	sou‐
sedním	velkoměstě,	představují	pro	rozpočet	obce	relativní	
ztrátu.	Využívají	obecní	infrastruktury	a	služeb,	ale	obec	za	
ně	z	rozpočtového	určení	daní	nic	nedostává.		

Zastupitelstvo	a	obecní	úřad	zkoušely	navrhnout	opat‐
ření,	 která	 by	 umožnila	 motivovat	 obyvatele	 k	 trvalému	
přihlášení	 v	 obci.	 Dle	 platné	 legislativy	 je	 ovšem	 každá	
snaha	 o	 zvýhodnění	 trvale	 přihlášených	 obyvatel	 vyklá‐
dána	 jako	 nepřípustná	 diskriminace	 ostatních	 a	 vyšší	
správní	orgány,	se	kterými	jsme	věc	konzultovali,	nám	na‐
vržené	postupy	nedoporučily.	Podobný	problém	předsta‐
vují	sídla	firem,	která	si	majitelé	často	registrují	ve	velkých	
městech.	Dříve	avizovaný	zákon,	který	měl	zavést	povinné	
sídlo	firem	v	místě	jejich	hlavní	podnikatelské	činnosti,	je,	
jak	se	zdá,	v	nedohlednu.	

V	Jinačovicích	žije	více	než	50	trvale	nepřihlášených	oby‐
vatel,	což	představuje	zhruba	7	%	z	celkového	počtu.	Pokud	
by	si	všichni	nahlásili	v	Jinačovicích	trvalý	pobyt,	do	obecní	
kasy	by	za	rok	přiteklo	více	než	půl	milionu	korun.													 	
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Ještě	jednou	k	tzv.	průmyslové	zóně		
V	minulém	čísle	zpravodaje	jsme	v	odstavci	s	názvem	

„Novostavba	haly	v	průmyslové	zóně	a	změna	územního	
plánu“	 uvedli,	 že	 pokračuje	 postupná	 přeměna	 areálu	
bývalého	JZD	a	že	nové	stavby	Banadoru	i	Balónků	s.	r.	o.	
představují	pro	obec	přitažlivější	variantu	této	přeměny.	

Tím	jsme	možná	nechtěně	a	neradi	vyvolali	dojem,	že	
preferujeme	rozvoj	průmyslové	zóny	na	úkor	zeměděl‐
ského	družstva.	Tak	tomu	ovšem	není.	Objekty	Banadoru	
a	Balónků	byly	postaveny	na	místě	objektů,	které	se	na‐
cházely	za	hranicí	své	životnosti	a	nebyly	pro	současné	
zemědělské	 družstvo	 nadále	 využitelné	 (např.	 bývalý	
vepřín)	 a	 zde	 jde	 skutečně	 o	 pozitivní	 posun,	 protože	
moderní	hospodářské	budovy	s	upraveným	okolím	vy‐
rostly	na	místech	již	opuštěných	či	dokonce	zbouraných	
budov.	 Objekty	 Banadoru	 a	 Balónků	 jsme	 zároveň	 vy‐
zdvihli	 jako	 nejlepší,	 které	 v	 celé	 průmyslové	 zóně	 vy‐
rostly,	například	ve	srovnání	se	skladovací	plochou	pro	
pontony.		

Nedílnou	 součástí	 konsolidace	 průmyslové	 zóny	 je	
však	také	revitalizace	objektů	v	současném	areálu	Země‐
dělského	družstva	Jinačovice,	který	je	nutné	od	již	reálně	
neexistujícího	areálu	bývalého	JZD	odlišit.	Ačkoliv	akti‐
vita	 zemědělského	družstva	není	 tak	nápadná	 jako	no‐
vostavby,	 revitalizované	družstevní	budovy	 jsou	znám‐
kou	 životaschopnosti	 družstva,	 což	 je	 pro	 celou	 obec	
velmi	dobrá	zpráva.	Bohužel	ani	družstvo	ani	obec	ne‐
vlastní	v	areálu	pozemky,	což	znamená,	že	družstvo	zde	
nemá	snadnou	pozici	a	obec	mu	v	tom	nemůže	příliš	po‐
moci.	 Další	 úspěšné	 hospodaření	 družstva,	 coby	 míst‐
ního	 subjektu,	 který	 se	 stará	 o	 většinu	 zemědělských	
ploch	v	našem	katastru,	 je	 však	vitálním	zájmem	obce.	
Svoji	 podporu	družstvu	 vyjadřuje	 obec	 alespoň	 tím,	 že	
obecní	 zemědělské	 pozemky	 zůstávají	 propachtovány	
právě	 jemu,	 nikoliv	 zájemcům	 z	 blízkého	 i	 vzdáleného	
okolí.	Chceme,	aby	to	tak	zůstalo	i	v	budoucnu.	Drobnou,	
ale	snad	nezanedbatelnou	podporu	družstvu	chceme	vy‐
jádřit	 také	 krátkým	 článečkem	 níže	 ve	 Zpravodaji,	
ve	kterém	bychom	Vás	s	činností	našeho	nejvýznamněj‐
šího	hospodáře	rádi	blíže	seznámili.		

Nejprve	se	ale	ještě	jednou	vraťme	k	tzv.	průmyslové	
zóně.	Na	objekt	společnosti	Banador	může	mít	díky	jeho	
velikosti	a	dominantnímu	umístění	na	začátku	obce	řada	
lidí	 stále	 negativní	názor.	Nicméně	dnes,	 kdy	 je	 stavba	
dokončena	a	začleněna	do	okolního	terénu,	působí	mno‐
hem	lépe,	než	v	době,	kdy	stavba	začínala	a	kdy	obrovská	
konstrukce	z	betonových	prefabrikátů	vyvolávala	u	zcela	
neinformovaných	občanů	obce	oprávněné	obavy.	Ačkoliv	
současné	zastupitelstvo,	 jak	 jsme	již	také	dříve	informo‐
vali,	 nepodporuje	 stavbu	 dalších,	 podobně	 velkých	 ob‐
jektů	a	nastavilo	na	další	stavby	prostorové	regulativy,	
je	v	současné	době	zahájena	výstavba	haly	pro	sester‐
skou	firmu	Banadoru	Hoxter,	která	na	současný	objekt	
naváže	a	na	základě	stavebního	povolení	pocházejícího

ještě	z	doby	před	zavedením	těchto	regulativů	bude	se	
stávajícím	objektem	hmotově	srovnatelná.		Na	druhou	
stranu	 však	 objekt	 bude	 umístěn	 za	 stávající	 halou	
směrem	od	silnice	a	nebude	 tedy	tak	viditelný.	Spo‐
lečnost	Banador	se	během	krátké	doby	svého	působení	
v	Jinačovicích	s	obcí	dobře	sžila,	podporuje	rozvoj	obce	
a	místní	 společenské	 aktivity	 a	 spolupracuje	 s	 obcí	 i	
s	jednotlivými	občany.	Její	přítomnost	je	pro	obec	jed‐
noznačným	přínosem.	

Rozvoj	„průmyslové	zóny“	bude	s	největší	pravděpo‐
dobností	pokračovat.	V	tomto	roce	by	mohla	být	zahá‐
jena	 také	 stavba	 prodejního	 a	 předváděcího	 „salonu“	
horských	kol	a	motocyklů	Honda.									 	
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Zemědělské	družstvo	Jinačovice		
Místní	pivaři,	kteří	nedají	dopustit	na	Starobrno,	možná	

nevědí,	že	lokálním	produktem	může	být	i	„Plzeň“.	V	plzeň‐
ském	 pivovaru	 totiž	 prostřednictvím	 sítě	 výkupu	 končí	
také	sladový	ječmen	vypěstovaný	na	jinačovických	polích.	
Ten	je	zároveň	místní	nejdůležitější	a	tradiční	plodinou.	

O	 současném	 zemědělském	 družstvu	 jsme	 si	 povídali	
s	předsedou	představenstva	 ing.	Romanem	Cibulkou.	Pů‐
vodní	jednotné	zemědělské	družstvo	v	Jinačovicích	se	po‐
stupným	slučováním	v	70.	a	80.	letech	stalo	součástí	JZD	Če‐
bín	 hospodařícího	 na	 katastrech	 deseti	 obcí.	 Tato	 velko‐
farma	se	v	roce	1991	opět	rozdělila	na	menší	celky.	V	ob‐
cích	Jinačovice	a	Rozdrojovice	bylo	31.	ledna	1991	vytvo‐
řeno	Zemědělské	družstvo	Jinačovice.	Předsedou	předsta‐
venstva	 byl	 zvolen	 ing.	 Emerich	 Klimeš,	 kterého	 v	 roce	
2000	ve	funkci	vystřídal	ing.	Pavel	Kučera,	jinak	dodnes	ob‐
líbený	jinačovický	hostinský.		

Ještě	do	roku	2006	zde	v	tzv.	šroubkárně	probíhala	vý‐
roba	náhradních	dílů	pro	brněnský	Zetor.	Tehdejší	 krize	
brněnské	továrny	však	znamenala	ztrátu	odbytu	a	ukon‐
čení	 tohoto	 výrobního	 programu,	 který	 navazoval	 na	
tzv.	přidruženou	výrobu,	což	byl	významný		hospodářský	
fenomén	80.	let.		

Z	původních	desítek	členů	a	zaměstnanců	poklesl	počet	
pracovníků	družstva	na	současné	čtyři,	dva	techniky	a	dva	
pracovníky	 v	 rostlinné	 výrobě.	 Těchto	 několik	 lidí	 dnes	
s	pomocí	 strojového	 parku	 obhospodařuje	 přibližně	
280	ha	zemědělské	půdy,	což	mimo	jiné	znamená,	že	druž‐
stvo	má	zcela	dominantní	vliv	a	zásluhu	na	tvorbě	a	údržbě	
kulturní	krajiny	naší	obce.	

To,	co	dnes	bereme	jako	neviditelnou	samozřejmost,	je	
ve	 skutečnosti	 stále	 ta	 nejviditelnější	 z	 lidských	 činností,	
které	se	v	obci	odehrávají.	

Příjmy	družstva	plynou	přibližně	ze	čtyř	pětin	z	výroby	
a	z	jedné	pětiny	z	dotací.	Dotace	se	v	posledních	letech	vzta‐
hují	na	i	na	udržování	travních	porostů	na	určitém	podílu	
půdy	 ponechané	 ladem.	 V	 katastru	 obce	 jde	 například	
o	tratě	 Kejdovky	 a	 Kopaniny.	 Družstvo	 by	 proto	 kromě	
strojů	potřebovalo	 investovat	do	skladu	sklizeného	sena,	
kde	by	vlhkostí	netrpěla	jeho	kvalita.	

Produkce	družstva	se	od	roku	2011,	kdy	skončil	 chov	
vepřů,	omezuje	na	 rostlinnou	výrobu.	Asi	 třetinu	výroby	
představuje	pšenice,	v	závislosti	na	úrodě	produkovaná	v	
potravinářské	 nebo	 krmné	 kvalitě.	 Další	 třetinu	 tvoří	 již	
zmíněný	ječmen	a	na	poslední	třetině	produkce	se	podílí	
slunečnice,	brambory	a	hořčice.	Pokud	na	místních	polích	
zahlédnete	 nepopulární	 řepku	 nebo	 kukuřici,	 jedná	 se	
o	pole	 obhospodařovaná	 jinými	 přespolními	 subjekty.	
Družstvo	se	také	vyhýbá	používání	postřiků	poškozujících	
včely.		
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Vítání	nových	občánků	2016	
O	první	adventní	neděli	jsme	v	sále	obecního	úřadu	při‐

vítali	nejmladší	občánky	naší	obce.	V	uplynulém	roce	jich	
přibylo	celkem	devět,	konkrétně:	Žaneta Saučuková, Kris-
týna Brázdilová, Anna Šimáčková, Tomáš Trejtnar, Filip Ci-
boch, Jan Kurowski, Tomáš Musil, Tobiáš Kanýz a Benjamin 
Mikša.		

Rovnému	tuctu	miminek	z	roku	2015	jsme	se	sice	ne‐
vyrovnali,	ale	i	tak	je	to	slušná	úroda.	Chlapečci	opět	do‐
minují	v	poměru	šesti	ku	třem	děvčátkům,	tak	uvidíme,	co	
na	tomto	poli	přinese	nový	rok	2017.		
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Znečištění	ovzduší	
Na	přelomu	října	a	listopadu	proběhlo	v	naší	obci	mě‐

ření	znečištění	ovzduší.	Automatická	mobilní	měřící	sta‐
nice	 Českého	 hydrometeorologického	 úřadu	 umístěná	
v	dodávce,	 která	 po	 dva	 týdny	 parkovala	 v	 místní	 části	
Chaloupky,	se	do	Jinačovic	dostala	v	rámci	projektu	Jiho‐
moravského	kraje.	

Výsledky	měření	byly	zpracovány	do	podoby	obsáhlé	
odborné	 zprávy,	 která	 je	 k	 dispozici	 on‐line	 na	 adrese:	
www.jinacovice.eu/filemanager/files/file.php?file=281506.	
Nejdůležitější	výsledky	lze	stručně	shrnout	asi	takto:	Kva‐
lita	ovzduší	v	Jinačovicích	je	přibližně	stejná	jako	v	centru	
Brna.	Zatímco	lokality,	které	leží	v	bezprostřední	blízkosti	
brněnských	páteřních	komunikací,	 jsou	na	tom	hůře	než	
naše	obec,	obyvatelé	Líšně	dýchají	o	poznání	lepší	vzduch	
než	my.	Složení	škodlivin	ukazuje,	 že	za	nepříliš	 radost‐
nou	kvalitu	našeho	ovzduší	mohou	místní	topeniště,	tedy	
naše	kamna,	krby	a	kotle,	ve	kterých	topíme	pevnými	pa‐
livy.	Naopak	vliv	dopravy	přes	obec	je	zanedbatelný.	

Někteří	pozorovatelé	nabyli	dojmu,	že	z	komínů	v	Cha‐
loupkách	se	po	dobu	měření	nekouřilo	tolik,	co	obvykle	a	
že	období	měření	nebylo	zvoleno	dobře,	protože	bylo	re‐
lativně	 teplo.	 Období	 je	 nicméně	 statisticky	 typické	 pro	
vznik	inverzí	a	měření	se	v	něm	provádějí	pravidelně.	I	le‐
tos	v	něm	nastalo	několik	chladných	topných	dní,	kdy	se	
naměřené	hodnoty	polyaromatických	uhlovodíků	dostaly	
až	 na	 desetinásobek	 dnů	 předchozích.	 Vliv	místních	 to‐
penišť	 na	 kvalitu	 vzduchu	 byl	 prokázán	 zcela	 jedno‐
značně.		

K	výsledkům	měření	zorganizovalo	zastupitelstvo	ve‐
řejnou	přednášku	a	diskuzi,	v	jejímž	rámci	problematiku	
přesvědčivě	prezentoval	a	pochybnosti	o	správnosti	mě‐
ření	zcela	rozptýlil	Ing.	Tomáš	Helán	z	Odboru	životního	
prostředí	Krajského	úřadu	Jihomoravského	kraje,	který	je	
v	 této	 oblasti	 renomovaným	 odborníkem.	 V	 rámci	 roz‐
pravy,	která	se	uskutečnila	po	veřejném	zasedání	zastupi‐
telstva	obce	ve	čtvrtek	26.	ledna,	podal	Ing.	Helán	i	řadu	
informací,	které	 se	 týkaly	 širšího	 spektra	problémů,	na‐
příklad	revizí	kotlů,	dotací	a	obávaných	kontrol	domácích	
topenišť.	Rozprava	byla	živá	i	přes	velmi	malou	účast	pou‐
hých	sedmi	občanů.	Bohužel	se	neúčastnil	ani	nikdo	ze	tři‐
nácti	signatářů	stížnosti	na	znečišťování	ovzduší	v	topné	
sezoně	z	loňského	května,	na	jejímž	základě	jsme	měření	
iniciovali.	 Krajský	 úřad	 do	 projektu	měření	 každoročně	
zařadí	 pouhé	 dvě	 obce	 z	 celého	 Jihomoravského	 kraje,	
v	uplynulém	roce	tedy	na	základě	naší	žádosti	padla	volba	
na	Jinačovice,	druhou	měřenou	obcí	byly	Babice	u	Rosic.

‐st‐

SERIÁL: 	JINAČOVICKÝ 	MÍSTOPIS 	
Jinačovické	zmole	
Slovo	zmola	v	žádném	slovníku	spisovné	češtiny	nena‐

jdeme,	obyvatelé	Čech	mu	většinou	ani	nebudou	rozumět.	
Jeho	význam	je	strž,	v	širším	smyslu	také	jáma	či	rokle	pří‐
rodního	 i	 umělého	 původu.	 Slovo	 samotné	 má	 patrně	
stejný	slovní	základ	jako	výmol	a	poukazuje	tedy	na	strže	
vymleté	 působením	 vodotečí	 nebo	 přívalové	 dešťové	
vody.	 To	 bude	 zřejmě	 také	 nejčastější	 původ	 jinačovic‐
kých	 zmol	 a	 máme	 jich	 zde	 díky	 členitému	 georeliéfu	
opravdu	hodně.	Zmole	jsou	pro	naši	obec	charakteristic‐
kým	znakem,	na	své	zmole	nebo	zmoly,	jak	se	možná	čas‐
těji	říká,	můžeme	být	pyšní.	

Některé	zmole	se	pevně	usadily	v	jinačovickém	místo‐
pisu.	Tzv.	Kaprcínka,	tedy	strž	táhnoucí	se	od	bažantnice	
vzhůru	podél	nové	komunikace	v	lokalitě	Člupky,	vděčí	za	
svůj	název	přezdívce	rodiny	Dobiášů	či	Pavloušků	(mezi	
starousedlíky	 	 v	tom	není	 shoda),	 které	 tyto	pozemky	v	
minulosti	patřily.	 Jindřichova	zmola	pojmenovaná	podle	
Jindřicha	 Chrápavého	 se	 nachází	 pod	 nezpevněnou	 ces‐
tou,	 kterou	 lze	 od	 Březnů	 projít	 zkratkou	 ze	 Stráně	 k	
hřišti.	Když	si	děcka	z	Chaloupek	chodily	dříve	hrát	 „do	
zmol“,	bylo	 tím	myšleno	koryto	vodoteče	mezi	krajskou	
silnicí	a	Pastvisky,	kam	je	zaústěna	dešťová	kanalizace	i	
výpust	čističky.	Další	svého	druhu	zmolou	je	Písečňák,	ro‐
kle	 táhnoucí	 se	 podél	 jižní	 strany	 ulice	 na	 Pláňavě	 a	
vlastně	až	dolů	na	Dědinu.	Dříve	si	zde	 lidé	 těžili	napla‐
vený	písek,	odtud	název.	

Zmole	tradičně	sloužily	dvěma	účelům.	Za	prvé	fungo‐
valy	jako	přirozené	odpadní	„kloaky“	obce.		Navážky	tvoří	
dodnes	 významnou	 část	 jejich	 terénu.	 Vedle	 toho	 byly	
zmole	 oblíbeným	 místem	 dětských	 her.	 Písečňák	 se	
v	zimě	měnil	v	sáňkařskou	či	bobovou	dráhu.	V	létě	oplý‐
valy	zarostlé	zmole	množstvím	stezek	a	skrýší	a	vešly	se	
tam	celé	dětské	světy.	

Slovník	pomístních	jmen	na	Moravě	a	ve	Slezsku	Ústavu	
pro	 jazyk	český	eviduje	pod	heslem	 Jinačovice	pomístní	
název	„Desátý	u	Roháčkove	zmoly“.	Desáté	 jsou	názvem	
polních	tratí	v	jižní	části	katastru,	s	Roháčkovou	zmolou	
jsme	 však	 mezi	 oslovenými	 starousedlíky	 nepochodili.	
Možná	je	zapomenuta,	možná	jde	o	omyl	slovníku.	Kdo	ví,	
třeba	se	nám	nějaký	znalec	ještě	přihlásí.																				
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Odpadové	hospodářství.		
Podpora	třídění	a	kudy	dál?	
Ve	spolupráci	se	společností	EKO‐KOM	připravila	obec	

pro	občany	malý	dárek	motivující	k	třídění	odpadů	v	do‐
mácnostech.	Při	platbě	místního	poplatku	za	odpad	obdrží	
každá	domácnost	sadu	barevně	odlišených	plastových	ta‐
šek	na	třídění	plastů,	papíru	a	skla.	Sada	je	určena	pro	opa‐
kované	použití	a	obsahuje	 tři	omyvatelné	 tašky,	které	 je	
možno	 spojit	 dohromady	 suchým	 zipem.	 Tašky	 budou	
předány	také	občanům,	kteří	poplatek	za	odpad	uhradili	
převodem	z	účtu.	

Odpadové	 hospodářství	 obce	 funguje	 vcelku	 dobře.	
V	uplynulém	 roce	 vyprodukovalo	 více	 obyvatel	 méně	
směsného	komunálního	odpadu	než	v	roce	2015.	Zvyšuje	
se	objem	vytříděných	plastů,	naopak	ve	skle	a	v	papíru	lze	
zaznamenat	určitou	stagnaci.		

Konkrétní	 data	 ukazuje	 tabulka.	 Uvedené	 údaje	 jsou	
pochopitelně	 pouze	 orientační.	 Je	 nutné	 počítat	 např.	
s	růstem	počtu	obyvatel,	se	změnou	spotřeby	a	produkce	
odpadů	v	důsledku	celkové	ekonomické	situace,	v	případě	
bioodpadu	také	se	suchem	apod.	

Množství	vybraných	druhů	odpadu	svezených	v	letech	
2014–2016	(v	tunách)	

	 																	2014	 								2015	 2016	

Plasty:					 11,42	 								11,55	 13,08	

Papír		
a	lepenka:	 4,73	 									7,51	 5,96	

Sklo	bílé		
i	barevné:	 5,05	 								10,06	 9,87	

Bioodpad:	 111,99*										50,10	 57,58	

Směsný	
odpad:	 																112,75	 									119,5	 113,78	

*	před	zprovozněním	obecní	kompostárny	

Díky	vytříděným	odpadům	dostává	obec	od	společnosti	
EKO‐KOM,	která	v	ČR	systém	separace	zajišťuje,	zpět	do	
rozpočtu	významné	prostředky	(ročně	jde	o	cca	100	000	
Kč),	 díky	 kterým	 se	 výše	 poplatků	 za	 odpad	 udržuje	 na	
stejné	úrovni,	ačkoliv	ceny	za	odvoz	rostou.	

Na	druhé	straně	nastal	podle	našeho	názoru	čas	zamys‐
let	se	nad	možnostmi	systém	sběru	a	třídění	odpadů	více	
individualizovat	tak,	aby	ti	z	nás,	kteří	poctivě	třídí,	mohli	
dosáhnout	výrazného	snížení	odváděných	poplatků	a	ne‐
dopláceli	na	ty,	kteří	o	třídění	dosud	nejeví	zájem.	Provedli	
jsme	již	některé	konzultace	se	svozovou	firmou,	s	odbor‐
ným	poradcem	a	chystáme	se	na	toto	téma	iniciovat	v	obci	
diskusi.	 Půjde‐li	 vše	dobře,	mohli	 bychom	 již	 v	 letošním	
roce	zahájit	zkušební	provoz	takového	systému.	Vše	záleží	
na	konkrétních	ekonomických	propočtech.		

‐st‐,	‐mst	‐

	

Zimní	údržba	komunikací 	
Po	letech	jsme	se	konečně	dočkali	bílých	Vánoc	a	co	víc,	

sníh	nám	vydržel	déle	než	měsíc.	Vlastně	máme	konečně	
„normální“	zimu,	podobná	zde	naposledy	byla	v	roce	2006.	
Jako	hospodáři	máme	radost,	že	se	alespoň	dostatečně	vyu‐
žil	pluh,	který	obec	pořídila	na	podzim	roku	2015,	a	 také	
nový	sypač,	který	máme	k	dispozici	od	podzimu	loňského	
roku.	Náklady	na	více	než	55	tun	spotřebovaného	posypo‐
vého	 materiálu	 a	 pohonné	 hmoty	 (týká	 se	 to	 i	 jarního	
úklidu)	už	tak	radostné	nejsou,	ale	je	třeba	s	nimi	počítat.		

Při	 vědomí,	 že	 zima	 ještě	 nekončí,	 chceme	 poděkovat	
všem	sousedům,	kteří,	ač	povinnost	údržby	veřejných	ko‐
munikací	 a	 chodníků	 leží	 na	bedrech	obce,	neměli	 strach	
vzít	do	ruky	 lopatu	či	hrablo	a	před	svým	domem	si	sníh	
pravidelně	odklízeli.	Zmínit	se	sluší	mnohé	obyvatele	Cha‐
loupek,	 v	 kopcovitém	 terénu	 pak	 pana	 Rosochateckého	
a	pana	Březnu,	kteří	mají	před	svými	nemovitostmi	vzorně	
odklizenou	celou	komunikaci.	Naše	obec	má	poměrně	čle‐
nitý	 terén	 a	 komunikace,	 které	 nejsou	 z	 hlediska	 údržby	
technicky	optimální.	Spolupráce	obyvatel	je	proto	důležitou	
součástí	systému.	Děkujeme	také	všem,	kteří	dokáží	údržbě	
cest	přizpůsobit	své	parkovací	návyky,	chápeme,	že	to	vždy	
není	možné.		

Dosavadní	průběh	zimy	s	několika	rychlými	a	vydatnými	
sněhovými	 nadílkami	 jsme	 zvládli,	 nedošlo	 k	 závažným	
problémům,	 chodníky	 byly	 vesměs	 odklizené	 dříve	 než	
v	Brně,	ani	popeláři	neměli	problém	se	svozy.	Reakce	ob‐
čanů	na	úklid	jsou	ovšem	různé.	Ve	stejné	lokalitě	v	jednom	
dni	zaznamenal	technický	pracovník	obce	pan	Pruša	od	růz‐
ných	lidí	pochvalu	a	poděkování	i	poměrně	ostrou	kritiku.	
My	se	připojujeme	k	poděkování.	V	rámci	náročného	úklidu	
si	 pan	 Pruša	 udělal	 čas	 i	 na	 odhrnutí	 plochy	 sokolského	
hřiště,	 kde	 bylo	 letos	možné	 bruslit	 celý	měsíc.	 Sokolům	
i	všem	 ostatním,	 kteří	 přiložili	 ruku	 k	 dílu	 při	 přípravě	
a	údržbě	kluziště,	děkujeme	také.																										
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ODPOVÍDÁME	NA	VAŠE	DOTAZY		

Proč	se	mění	programy	na	kabelové	
televizi?	
Přinášíme	slíbené	informace	o	změnách	ve	schématu	

programové	nabídky	kabelové	televize.	

Po	Novém	 roce	 jste	mnozí	 zaregistrovali	 změny,	 na	
kterých	se	podílelo	několik	faktorů.	Přejmenování	stanic	
a	změny	jejich	programové	náplně	jsou	pochopitelně	zá‐
ležitostí	 jednotlivých	 televizních	 společností.	 Provozo‐
vatel	kabelové	televize,	společnost	3C	spol.	s.r.o.,	ovšem	
reagovala	 na	 některé	 další	 změny.	 Rakouské	 televizní	
vysílače	 přešly	 na	 systém	 DVB‐T2,	 který	 je	 kódován,	
proto	z	nabídky	rakouské	programy	zmizely.	Přibyla	na‐
bídka	prvního	a	druhého	programu	veřejnoprávní	Slo‐
venské	 televize	 v	 HD	 formátu.	 Naproti	 tomu	 skupina	
Markíza	 distribuci	 signálu	 na	 území	 České	 republiky	
ukončila	 s	 výjimkou	 programu	Markíza	 Internacional,	
který	je		však	zpoplatněn.	

K	31.	březnu	dojde	k	ukončení	analogového	vysílání,	
kde	lze	v	současné	době	přijímat	kanál	CS	film.	Za	změny	
ve	 vysílání	 prováděné	 držiteli	 licencí	 televizních	 pro‐
gramů,	 případně	 provozovateli	 vysílačů,	 provozovatel	
kabelové	televize	neodpovídá.	

Programová	skladba	kabelové	televize	vypadá	v	tuto	
chvíli	následovně:	

	

Kanál	 Frekvence	 Programy	

E	21	 470,00	Mhz	 Nova,	Nova	Cinema,										
Prima	Cool,	Prima,	Barrandov	TV	

E	23	 490,00	Mhz	 ČT	D/ČT	art,	Prima	Zoom,	
Prima	Max,	Prima	Love,	Očko,	Očko	Gold,	Barrandov,	
Kino	Barrandov,	Šlágr	

E	27	 522,00	Mhz	 BTV,	Joj	Family,	Mňau	TV,	
Fanda,	Smíchov,	Telka,	Relax,	Rebel,	Prima	comedy			
central	

E	29	 538,00	Mhz	 ČT1,	ČT2,	ČT	sport,	ČT24,												
ČT	D/ČT	art	

E	32	 562,00	Mhz	 STV1	HD,	STV2	HD,	NOE	

E	33	 570,00	Mhz	 ČT1	HD,	ČT	sport	HD,	ČT2	HD,	
ČT	D,	Kinosvět	

E	34	 548,00	Mhz	 RTL,	VOX,	Super	RTL,												
Eurosport,	EuroNews		

	

Nález	historického	dokumentu	
aneb	jací	jsme	byli?	
V	 listopadu	 2016	 přišla	 na	 obecní	 úřad	 obálka	 for‐

mátu	A4,	v	níž	nám	pan	Milan	Kasák	ze	Slovenska	poslal	
tlustý	černý	sešit,	který	našel	u	sebe	v	knihovně.	Sešit	
nese	název	 „Kniha	 záznamů	národní	 stráže	v	 Jinačovi‐
cích“	a	obsahuje	 zápisy	o	 strážních	službách,	které	asi	
měsíc	po	osvobození	v	roce	1945	vykonávala	zdejší	dob‐
rovolná	jednotka	sestavená	z	místních	občanů	pro	pro‐
zatímní	udržování	pořádku	a	bezpečnosti.	Kromě	odklí‐
zení	válečných	škod	a	munice,	na	které	do	obce	přichá‐
zeli	 také	uvěznění	němečtí	obyvatelé	 z	Brna,	provedla	
stráž	 i	 několik	 zatčení.	 Podobné	 jednotky	 vznikaly	 po	
válce	na	mnoha	místech,	zápisy	však	po	sobě	zpravidla	
nezanechaly.	 Jde	 tedy	 o	 poměrně	 zajímavý	 historický	
dokument.	Ještě	zajímavější	je	asi	deset	listů	úřední	ko‐
respondence	a	záznamů	vložených	do	této	knihy.	Obsa‐
hují	hlášení	a	zápisy	o	některých	událostech.		

Na	jednom	z	listů	čteme	z	fragmentu	zápisů	vedených	
Josefem	Kazdou:	„10.	května:	[…]	Večer	je	u	Střížů	schůze	
všeho	občanstva,	které	má	provést	volbu	do	Národního	vý‐
boru.	Schůze	 se	po	bouřlivém	a	neplodném	hádání	 roz‐
chází,	aniž	by	splnila	svůj	úkol.	Sestavením	kandidátky	po‐
věřen	Emil	Kolář.	První	svobodný	den	zahajujeme	sporem	
a	vybíjením	starých	vášní.	To	už	tak	je	v	naší	nátuře.“	Co	
myslíte,	měli	by	předkové	radost,	že	udržujeme	tradici	
nebo	že	jsme	se	poučili?	

Celý	nález	byl	předán	do	Státního	okresního	archivu	
Brno‐venkov	se	sídlem	v	Rajhradu,	kde	bude	zařazen	do	
archivního	 fondu	Místní	národní	výbor	 Jinačovice.	Na‐
skenované	kopie	jsou	pro	zájemce	k	dispozici	na	obec‐
ním	 webu:	 http://www.jinacovice.eu/filemanager/fi‐
les/file.php?file=281506	;	http://www.jinacovice.eu/fi‐
lemanager/files/file.php?file=281492		
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