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Občasník Obecního úřadu a Zastupitelstva obce Jinačovice
Vážení a milí sousedé,
po delší odmlce Vám přinášíme nové číslo Jinačovického
zpravodaje. Těšili jsme se, že Vám budeme moci oznámit
konkrétní termíny zahájení některých důležitých akcí,
zejména plánované rekonstrukce vozovek a chodníků.
Překonávání různých úředních překážek je však velmi
zdlouhavé, a tak jsme se rozhodli dále nečekat a pozdravit
Vás uprostřed léta před nejvýznamnějšími dny obce. Vě‐
říme, že i tak přinášíme dobré zprávy. Přejeme Vám pří‐
jemné čtení, krásné hody a celé léto!

Aktuálně z obecního zastupitelstva
Oprava komunikací v Chaloupkách a kolem
hřiště – po nových cestách snad ještě letos
Hlavní investiční akce, kterou obec připravuje již dru‐
hým rokem, spěje k realizaci. Na stole leží dokončená pro‐
jektová dokumentace a platné územní rozhodnutí. Kon‐
cem července, nejpozději počátkem srpna očekáváme vy‐
dání stavebního povolení. Výběrové řízení na zhotovitele
aktuálně probíhá, a pokud podané nabídky výrazně ne‐
překročí rozpočet stanovený projektantem, bude oprava
komunikací provedena v průběhu srpna a září. Snad nám
bude přát i počasí. V rámci stavby proběhne také výměna
části starého vodovodu, kterou bude zajišťovat Svazek vo‐
dovodů a kanalizací Tišnovsko. O rekonstrukci, která se
dotkne velké části obce, budeme průběžně podrobně in‐
formovat. 
‐st‐

Přístavba mateřské školy. Co dál?
Počet obyvatel Jinačovic již překročil sedm stovek, naše
mateřská škola má ovšem pouze jednu třídu. Od zápisu
odchází stále mnoho dětí, které z kapacitních důvodů ne‐
mohou být přijaty. Tento problém velmi trápí každého,
kdo má nebo brzy bude mít děti v předškolním věku. Jako
zastupitelé jsme si toho plně vědomi. Děti rostou rychle a
z pohledu rodiče předškolního dítěte není žádné řešení
dostatečně rychlé. Dlouhý čas nezbytný k přípravě a k re‐
alizaci investičního záměru, jakým je školka, naproti tomu
staví zastupitele před nutnost opakovaného přehodnoco‐
vání demografické situace a k promýšlení efektivity růz‐
ných způsobů řešení. V této situaci přijalo zastupitelstvo
rozhodnutí, že stávající projekt přístavby MŠ chce nadále
realizovat, ale pouze v případě, že pro něj získá dotaci.
Chceme obci ponechat možnost spolufinancovat také
další projekty, které se jeví jako podobně prioritní, napří‐
klad stavba zastřešeného sportoviště a kulturního pro‐
storu, k němuž zpracováváme studii. Ukáže‐li se nutnost
financovat stavbu školky z vlastních zdrojů, stane se tak
na základě nového projektu, který bude komplexně řešit
využití budovy obecního úřadu s omezující dispozicí a do‐
sluhující infrastrukturou.
Žádost o dotaci na přístavbu školky v rámci loňské vý‐
zvy evropských strukturálních fondů nebyla úspěšná a
další vývoj české dotační politiky charakteristický nízkou
předvídatelností a častými změnami nám nijak nepo‐
máhá. Druhá výzva Integrovaného regionálního operač‐
ního programu, kde jsme se o dotaci chtěli znovu ucházet,
byla úplně zrušena. Jako slepá ulička se ukázala i možnost
čerpat dotaci v rámci tzv. Brněnské metropolitní oblasti
(ITI), kde byly nakonec podmínky nastaveny zcela v ne‐
prospěch obcí naší velikosti, takže bychom v důsledku
museli školku rozšiřovat minimálně o dvě třídy. Minister‐
stvo školství sice mění předpisy, aby již brzy mohly být do
školek přijímány děti od dvou let věku, na rozšíření kapa‐
cit mateřských škol však prozatím žádné dotace neposky‐
tuje. Ministerstvo financí, kde jsme možnosti financování
také aktivně hledali, nám potvrdilo, že určitý individuální
dotační program na školky opravdu má, ale peníze v něm
aktuálně nejsou a nejspíše už ani nikdy nebudou.
Vyhlídky tedy úplně růžové nejsou, nicméně koncem
léta ještě počítáme s podáním žádosti v rámci dotačního
titulu, který má vypsat Místní akční skupina Brána Brněn‐
ska, která je kompetentní k přerozdělení části evropských
dotačních prostředků v rámci různých programů, tedy
včetně IROPu a jeho oblasti zaměřené na předškolní vzdě‐
lávání. 
‐st‐, ‐mst‐

MOTIVAČNÍ SYSTÉM SBĚRU ODPADŮ –
ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ POPLATKŮ OD PODZIMU
Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje
a na veřejném zastupitelstvu, rozhodla se obec ke změně
dosavadního systému sběru odpadů z jednotlivých domác‐
ností. Ve zkušebním provozu spustíme nový motivační sys‐
tém, který se už v řadě obcí osvědčil a označuje se zkratkou
PAYT z anglického „Pay as you throw“, tedy „Zaplať, kolik
vyhodíš“.

Proč to děláme?
Ačkoliv se nakládání s odpady v obci pozvolna zlepšuje,
stávající systém neposkytuje žádnou motivaci těm z nás,
kteří odpady svědomitě třídí. Kdo třídí, platí zkrátka stejně,
jako ten, kdo třídění zcela ignoruje. Od 1. září 2017 to již
nebude platit.
Ke změně přistupujeme na základě mnoha podnětů od
občanů, kteří si navykli třídit odpady v očekávání nějakého
pozitivního efektu. Očekáváme zároveň, že se podíl vytřídě‐
ného odpadu v naší obci celkově zvýší, což může mít pozi‐
tivní dopad také na obecní finance.
Zavedení nového systému jsme několikrát pečlivě konzul‐
tovali se zkušenými odborníky. Svozová společnost SUEZ
daný systém také podporuje, byť to pro ni v případě naší
obce bude znamenat snížení objemu tržeb. Dle provede‐
ných kalkulací bychom mohli v první etapě ušetřit přibližně
80 000 Kč, což v přepočtu představuje 160 poplatků ve stá‐
vající výši.
Zkušební provoz poběží od září do konce roku, a i když
bude trvat jenom čtyři měsíce, odrazí se již odpovídajícím
způsobem ve výši poplatků za odpad pro jednotlivé domác‐
nosti účtovaný v následujícím kalendářním roce.

Jak to funguje?
Motivačních systémů existuje více. Jako nejefektivnější
se ukazuje ten, který je založený na třídění plastů a papíru
přímo v domácnostech. Každá domácnost obdrží pro sběr
uvedených odpadů pytle, které následně označí čárovým
kódem. V rámci svozu zaznamená pracovník svozové firmy
čtečkou každý vyvezený pytel a tyto údaje se zaevidují
k jednotlivým domácnostem. Podobně bude evidováno
také množství a kvalita směsného odpadu. Právě podíl mezi
nimi, nikoliv jen absolutní množství odpadu je klíčem k bo‐
dování, na základě kterého se těm, kteří dobře třídí, po‐
platky sníží a naopak – kdo netřídí, bude za odpad platit
více než dosud. Účelem zkušebního provozu je m. j. nastavit
správně hodnotící parametry.
Nový systém budeme průběžně představovat, například
formou přednášky a prezentace, která proběhne 31. čer‐
vence (bližší informace viz Zprávy OÚ). Každá domácnost
obdrží včas potřebné informace a příslušenství pro třídění.
Věříme, že zanedlouho po spuštění se nový systém ujme
a stane se bezproblémovou součástí našeho života. Poda‐
řilo se to již v mnoha obcích, které změnu hodnotí pozi‐
tivně. Některé obce již dokonce prodloužily interval svozu
směsného odpadu, ukázalo se, že vyvážet popelnice každé
dva týdny není potřeba. I to je další možnost snížení ná‐
kladů a poplatků. U nás bude směsný komunální odpad
z domovních nádob vyvážen i nadále jednou za 14 dnů,
v provozu prozatím zůstanou i stávající sběrné ostrůvky.
Budoucnost ukáže, jak dál. 
‐st‐, ‐ mst‐

Rekonstrukce obecní chaty
Před rokem jsme Vás poprvé informovali o záměru ře‐
šit stav objektu obecní chaty. Mezitím se jinačovská
chasa ujala úklidu chaty i okolního prostranství a vyro‐
bila lavice k ohništi. Kdo sem zavítal na pálení čaroděj‐
nic, mohl okusit příjemnou atmosféru tohoto místa.
Již brzy na základech zchátralé stavby vznikne nový uza‐
vřený přístřešek pro konání sezónních akcí. Žádost o do‐
taci na tuto akci splnila podle dostupných informací Stát‐
ního zemědělského intervenčního fondu veškeré pod‐
mínky dotačního programu a bude nám, jak doufáme,
přiznána. V průběhu června proběhlo výběrové řízení na
zhotovení stavby, do kterého se přihlásili dva uchazeči.
Jedna z nabídek byla neúplná a druhá výrazně překročila

cenu stanovenou projektantem. Zastupitelstvo obce
nabídku neschválilo. Následně byli osloveni další
možní zhotovitelé, jednotlivé nabídky již má obec k dis‐
pozici. Směřujeme tedy k brzké realizaci projektu.
Chata bude sloužit k různým účelům, jako je pořá‐
dání oslav nebo posezení u večerních ohňů. Přes den
poslouží jako odpočívadlo na pomezí pěkné přírody
a zastavěné části obce. 
‐jk‐

TELEGRAFICKY:
 Výbor pro rozvoj obce a životní prostředí předal zastu‐
pitelstvu obce hotový návrh strategického rozvojového
plánu. Pokud jej zastupitelstvo na své příští pracovní
schůzce přijme, bude návrh zveřejněn s možností se
k němu během určené lhůty vyjádřit. Po vyhodnocení
a zpracování případných připomínek bude možné doku‐
ment schválit jako závazný na následujícím veřejném za‐
sedání zastupitelstva.
 Na pronajatých obecních pozemcích vedle čistírny od‐
padních vod vyrůstá dřevěná ohrada a objekt ustájení pro
stádečko koz a další „havěti“, do jejíhož chovu se pustila
Anička Kučerová. Chov zvířat na venkovních pozemcích
velmi vítáme. Venkovský charakter obce, jehož udržení je
naším cílem, tím jistě posílí. Snad zde bude kozám i všem
ostatním chutnat. Polní trať, na které ohrada vzniká,
ostatně naši předkové pojmenovali jako Pastviska.
 Dne 10. července byla podána žaloba proti Zásadám
územního rozvoje, které na poslední chvíli přijalo minulé
krajské zastupitelstvo. Žaloba o rozsahu téměř 200 stran
má řadu bodů. Pro nás jsou zajímavé zejména ty, které
souvisí se stavbou komunikace D 43. Podílelo se na ní 43
žalobců, a to 15 obcí včetně Jinačovic, 10 zástupců veřej‐
nosti podle stavebního zákona a 18 fyzických osob.
 Do prostoru obce bylo umístěno několik laviček, další
budou postupně přibývat. Máte‐li tipy na konkrétní umís‐
tění či přemístění, budeme rádi za jejich sdělení.  –mst‐

Projekt cyklostezky Brno – Jinačovice –
Kuřim
Koncem dubna proběhla na Magistrátu města Brna
prezentace studie možného trasování cyklostezky Brno –
Kuřim přes Jinačovice, které tento projekt před více než
rokem iniciovaly.
Řešení trasy stezky mezi Jinačovicemi a Kuřimí je podle
studie jednoduché: podél silnice se táhne pás obecních
pozemků, na ně naproti golfovému areálu navazují po‐
zemky ve vlastnictví města Brna, takže trasa by mohla
vést v blízkosti krajské komunikace.
Komplikovanější je trasování úseku z Jinačovic do
Brna‐Kníniček. Studie prověřila více variant: 1) podél
krajské komunikace, 2) údolím Mnišího potoka a 3) těle‐
sem nedostavěné německé dálnice.
První varianta podél krajské silnice je reálná z Jinačovic
po odbočku na Rozdrojovice. Podél silnice se v tomto
úseku s výjimkou jedné parcely táhnou obecní pozemky.
Dále by však musely být využity stovky soukromých po‐
zemků, protože pozemek pod silničním tělesem není do‐
statečně široký. Vzhledem k velkému počtu vlastníků do‐
tčených pozemků je dle studie provedení této trasy
v tomto úseku nereálné.
Druhá zvažovaná trasa podél Mnišího potoka se zdá být
nejsnáze proveditelná, včetně možnosti vedení celé trasy
od Brna až po čistírnu odpadních vod v Jinačovicích le‐
sem. Trasa vede většinou po obecních, případně po měst‐
ských pozemcích. Tato trasa by byla navržena s kon‐
strukcí MZK (mechanicky zpevněné kamenivo), tedy
s konstrukcí přírodě blízkou.
Třetí zmíněná varianta – dálničním tělesem – by zna‐
menala sice nejkratší cestu mezi Jinačovicemi a Brnem,
ale zároveň je její provedení v krátkodobé perspektivě
nejméně reálné, a to ze známého důvodu, kterým je kolize
s jednou z variant (tzv. německou) rychlostní komunikace
(D43). Dokud nebude konkretizováno vedení dálnice, do‐
tčené orgány zde žádnou jinou stavbu nepovolí. Celá stu‐
die cyklostezky s popisem jednotlivých možných tras je
k dispozici na obecním úřadě, kde do ní zájemci mohou
nahlédnout.
⇨

1

Pořízení dalších stupňů projektové dokumentace, které
by mělo vyústit v realizaci některých navržených úseků,
bude vycházet ze smlouvy o partnerství a vzájemné spo‐
lupráci, která byla mezi dotčenými městy a obcemi uza‐
vřena v loňském roce.
Koncem tohoto měsíce se na brněnském magistrátě
bude konat další schůzka. O jejím výsledku Vás budeme
informovat. 
‐
jk, td‐

Školní docházka a problém tzv. spádovosti
V loňském roce jsme poprvé zaznamenali případ před‐
školáka, kterého nechtěli přijmout na žádnou základní
školu. I když dítě nakonec do školní lavice usedlo, bylo
třeba bezodkladně zajištění školní docházky řešit, aby se
situace neopakovala. Ukázalo se, že obec nemá navzdory
zákonné povinnosti platné již od roku 2005 uzavřenou
smlouvu se základní školou, resp. jejím zřizovatelem,
který by místa pro děti z Jinačovic garantoval.
Až do loňského jara to prakticky nebylo třeba, protože
žáků byl spíše nedostatek a školy je rády přijímaly, aby se
nemusely bát rušení či slučování. Situace se však náhle
změnila a zřizovatelé všech škol v okolí, které naše děti
navštěvovaly a navštěvují, odmítli s naší obcí smlouvu o
„spádovosti“ uzavřít. Zároveň nám však takřka ve všech
případech ústně přislíbili, že naše děti nakonec do škol
přijmou. Celkem jsme oslovili tři okolní obce a přibližně
deset nejbližších brněnských městských částí. Stáli jsme
již blízko dohodě s Městskou částí Brno‐Jundrov, kam
kdysi děti z Jinačovic dojížděly. Její zastupitelé však nako‐
nec žádost odmítli.
Nakonec zůstaly k jednání ochotné tři městské části,
a to Řečkovice, Královo Pole a Žabovřesky. Volba padla na
dopravně nejdostupnější Žabovřesky a během jara pro‐
běhl na obou stranách schvalovací proces. Na jeho konci
zastupitelstvo naší obce schválilo obecně závaznou vy‐
hlášku o stanovení společného školského obvodu se ZŠ na
náměstí Svornosti. Mezitím proběhly zápisy a již víme, že
v souladu s předpokladem se naše děti dostaly buď do
sousedních Rozdrojovic, nebo Bystrce. I tak je ovšem
dobře, že formálně máme „spádovost“ konečně zajiště‐
nou. 
‐jk‐

SERIÁL: JINAČOVICKÝ MÍSTOPIS
Pomístní jména a jejich význam I.
V tomto čísle obrátíme pozornost k tzv. pomístním jmé‐
nům. Na rozdíl od jmen místních, označujících sídla (tzv.
oikonyma), zahrnují tzv. anoikonyma všechna místní
jména nesídlištního typu, tedy například názvy vodních
ploch a toků, kopců a hor nebo také polních tratí. Pomíst‐
ních jmen máme nesmírné bohatství a v jejich studiu se
skrývá mnoho poznání. Tak jako jinde, i v Jinačovicích se
řada jmen polních tratí, ač jsou stále vyznačena v kata‐
strálních mapách, vytratila z jazykového provozu. Stalo se
tak hlavně v důsledku scelování zemědělských pozemků
v 50. letech minulého století. Některá jména však zůstala
v různém stupni užívána, jako např. „Na korytech“, „Sná‐
řov“ či „Pláňava“. Jiná jména, téměř zapomenutá, se občas
do běžnějšího provozu vrací, a to díky změnám, které
v území probíhají. Tak se v Jinačovicích do užívání vrátily
Člupky a Sýčky jako území, kde vzniká nová výstavba. Co
tato zvláštní jména znamenají? Člupky nepatří mezi mo‐
ravskými pomístními názvy k celoplošně rozšířeným, ale
nejsou ani vzácné. Jsou množným číslem slova „člupek“
označujícího v nářečí kopec, vrch nebo vyvýšeninu. Ozna‐
čují se jím také polohy ve svahu. Sýčky a sousední lokalita
Za Sýčkami nemají nic společného se známým druhem
sovy, ale jsou množným číslem zdrobněliny slova „seč“
označujícího paseku nebo mýtinu s mladým porostem.
Příště se budeme věnovat významu a původu dalších jina‐
čovických pomístních jmen. 
‐td‐

Nové veřejné osvětlení již nebude svítit do nebe
V rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu
jsme zopakovali loňskou neúspěšnou žádost o dotaci na
výměnu zastaralých, ekonomicky i ekologicky nevhod‐
ných svítidel veřejného osvětlení. V letošním roce obec
dotaci v programu EFEKT získala. V průběhu června pro‐
běhlo výběrové řízení na zhotovitele a byla uzavřena
smlouva o dílo. Nejvýhodnější nabídku předložila olo‐
moucká společnost Energy Solutions and Savings.
Očekáváme, že do konce listopadu bude nové osvětlení
funkční a noční Jinačovice dostanou novou tvář. Nová sví‐
tidla založená na LED technologii uspoří náklady na spo‐
třebu elektrické energie, ale zejména omezí tzv. světelný
smog, protože na rozdíl od stávajících bílých koulí budou
světlo vrhat na ulice a do temných zákoutí a nikoliv na
noční oblohu.
Výrobci slibují, že díky jinému světelnému spektru ožijí
noční ulice barvami. Počkáme si, zda uvidíme také více
hvězd na obloze. 
‐jk a td‐

Odkud se bere voda a její cena?
Začátkem roku jsme asi všichni zaznamenali, že kubí‐
ková cena za vodné a stočné opět poskočila vzhůru a pře‐
kročila hranici 90 Kč. Konkrétně nyní cena za vodu činí
91,41 Kč za m3 a podle všech signálů, by se díky státní vo‐
dohospodářské politice a nastavení poplatků za odběr vody
z krajiny i v budoucnu měla zvyšovat.
Cenou vody se rozumí vodné a stočné kalkulované spo‐
lečnostmi provozujícími vodohospodářskou infrastruk‐
turu. V médiích se často píše o tom, že za vysokými cenami
stojí fakt, že provozovateli jsou většinou velké nadnárodní
společnosti, které generují příliš vysoké zisky. Ukazování
prstem na cizince je sice velmi populární, ale věc není tak
jednoduchá. Naším provozovatelem je Vodárenská akciová
společnost, a. s., která obhospodařuje podstatnou část jižní
Moravy a Vysočiny. VAS je však jako jediná z velkých regio‐
nálních vodárenských společností 100% vlastněna svými
zákazníky bez účasti zahraničního kapitálu. Jednotlivé
svazky obcí, vlastníci vodovodní sítě a kanalizační in‐
frastruktury na svém území, získaly v roce 1993 současně
také akcie VAS. Ty později vložily do společnosti SVKMO,
s. r. o. (Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí), jejímiž jsou
jedinými společníky, a která je od roku 2012 jediným vlast‐
níkem akcií VAS. Jinačovice jsou členem Svazku vodovodů
a kanalizací Tišnovsko, který je jedním z patnácti společ‐
níků v SVKMO, s. r. o. a drží v něm kolem 5 % hlasovacích
práv.
Navzdory těmto výhodným vlastnickým poměrům je
ovšem vodné a stočné kalkulované VAS pro náš svazek do‐
cela drahé. Odpovídá regionálním poměrům v rámci VAS,
tedy ceně u ostatních spoluvlastníků, je ale například vyšší
než v Brně nebo jiných regionech provozovaných někte‐
rými zahraničními společnostmi. Na ceně se bohužel nepo‐
dílí pouze vlastnická struktura provozovatele, ale také další
faktory, jako jsou náklady na čerpání, úpravu a distribuci
pitné vody, povrchové či podzemní, a náklady na provozo‐
vání, úpravu a investice do vodovodní a kanalizační sítě. Je
například zřejmé, že náklady na rozvod vody na jednoho
odběratele vychází v činžovním domě mnohem levněji, než
v rodinném domě, ve městě levněji než na vesnici. O to více
zaráží situace v některých městech, kde kubíková cena i vý‐
razně přesahuje 100 Kč.
Zajímalo nás, zda může obec efektivně cenu účtovanou
za vodné a stočné ovlivnit. Dlouhodobě si klademe otázku,
zda by nebylo výhodnější provozovat služby nebo jejich
část ve vlastní režii obce. Existují různé modely. Výhodou
hospodaření prostřednictvím svazku je zcela jistě solidarita
včetně sdílení zodpovědnosti a rizik a také investic. Na to,
aby se mohla část infrastruktury opravit, či vyměnit, musí
jiné části prostředky vydělat. Svazek je také schopen získá‐
vat, čerpat a administrovat dotační tituly, na které by obce
jednotlivě těžko dosáhly. Jak nám sdělil tajemník SVAK Tiš‐
novsko Jan Motyčka, za uplynulých 10 let šlo o prostředky
ve výši 259 milionů Kč. Svazku se také vrací asi třetina pro‐
středků vybraných VAS na platbách za vodu a je určena na
pokrytí nezbytných investic. V tomto roce jde zhruba o 28
milionů Kč. V praxi vstupují do hry také podmínky čerpání
dotací, v případě Jinačovic jde o smlouvu o poskytnutí do‐
tace, kterou obec čerpala na stavbu splaškové kanalizace
a čistírny odpadních vod. Ta například musela zahrnout
ustanovení, podle nějž se cena za stočné po deset let od uve‐
dení do provozu každoročně o určité procento zvyšuje.
I toto navyšování (nejde patrně jen o naši obec) je solidárně
rozloženo do ceny kalkulované pro celý svazek, Jinačovice
samy žádnou zvláštní cenu nemají.
Náš svazek má v současnosti 21 členů. Za celou dobu jeho
existence do něj několik obcí přistoupilo, a pouze dvě obce
vystoupily. Ne všechny obce v okolí jsou členy svazku. Ně‐
které, jako například Moravské Knínice a Rozdrojovice,
v jeho rámci pouze odebírají vodu, ale jejich kanalizace je
napojena na brněnskou kanalizaci a čistírnu v Modřicích.
Jsou také obce, které naopak mají vlastní zdroj vody
a vlastní vodovod a v rámci svazku realizují pouze likvidaci
splaškových vod. Existují také samostatné dobrovolné
svazky obcí, nebo i samotné obce, které vodní hospodářství
realizují ve vlastní režii, resp. samy nakupují služby některé
provozní firmy. Modelů je teoreticky celá řada. Ne vždy to
ale znamená nižší cenu. Například Dobrovolný svazek obcí
Deblín, který hospodaří samostatně, kalkuluje odběratelům
o poznání vyšší ceny, než jsou ceny naše. Vlastní hospoda‐
ření se vyplatí především tam, kde vlastní svůj zdroj kvalitní
vody a vlastní vodovod, který ji přivádí do obce. Tam můžou
být ceny za vodné mnohem nižší. Otázka je ovšem, zda je
tento zdroj dostatečně kapacitní a co se stane, když vyschne
nebo se třeba znečistí. Výhodnější je být součástí struktury,
která dokáže v případě potřeby, a tou může být např. i vývoj
cen, zdroje vody diverzifikovat.
Tím se dostáváme k otázce, odkud se vlastně bere voda
v jinačovických vodovodech. Kdysi šlo výhradně o vodu
čerpanou vrtem z blízkého podzemního zdroje u Morav‐
ských Knínic, která je přiváděna do vodojemu v lese v blíz‐
kosti myslivecké chaty. Zde se nachází jeden vodojem pro
Rozdrojovice a jeden pro Jinačovice. V něm se naše místní
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voda míchá s vodou, která zásobuje Brno. Ne každý při‐
tom ví, že se jedná jak o vodu z Vírského vodovodu, který
prochází naším katastrem, tak i o vodu z Březové nad
Svitavou. Obě vody se míchají ve vodárenské stanici
u Čebína. Jak nám sdělil pan Motyčka, poměr vod ve vý‐
sledné směsi se čas od času mění v závislosti na různých
faktorech, jako je cena, odběrový režim a podobně. Po‐
kud tedy máte pocit, že se voda přitékající do Vaší do‐
mácnosti z kohoutku mění, může být Váš dojem správný.

‐td‐

Třináctá populárně‐naučná stezka, ten‐
tokrát „Po stopách Franty Kocourka“
Po třinácti měsících od poslední výpravy jsme se ten‐
tokrát sešli v sobotu 26. května 2017 u konečné tram‐
vaje v Řečkovicích a společně jsme se vydali po stopách
Franty Kocourka – známého brněnského rodáka, baviče,
siláka, zápasníka, herce, recesisty a milovníka hantecu.
Nejdříve jsme navštívili soukromé muzeum Franty
Kocourka, jehož majitelem a zřizovatelem je pan Franti‐
šek Kocman – dlouholetý Frantův přítel, manažer a asis‐
tent, který si také pro všechny připravil drobné upomín‐
kové předměty.
Po této exkurzi byly pro děti venku připraveny hry,
úkoly, soutěže, kde měly předvádět svoji sílu, hbitost, ši‐
kovnost, nápaditost i kreativitu. Pro rodiče byl nachys‐
taný kvíz na znalost hantecu.
Děti cestou získávaly indicie, podle kterých na konci
výletu musely najít hrob Franty Kocourka. U hrobu jsme
poté zapálili získané svíčky a zanechali na něm vlaječku
Obce Jinačovice. Místo posledního odpočinku našel
Franta na hřbitově v Brně‐Řečkovicích – Úlehle, skupina
21, hrob č. 103.
Na konci výletu děti obdržely drobné dárkové před‐
měty a velmi horké dopoledne jsme ukončili v blízké
cukrárně Větrník. Na této stezce nás bylo 26 a to ve věku
od necelých tří měsíců do 66 let. Zájemci byli z Jinačovic,
Medlánek, Klobouků u Brna a Kuřimi.
Více informací, zajímavostí a fotek lze najít na webové
stránce knihovny: www.jinacovice.cz/knihovna, sekce
Populárně‐naučné stezky. 
Za Obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková

Letní soustředění Trnůvky v Dešné
Po Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších a Českém ráji,
jsme se s Trnůvkou již po páté vydali na letní soustředění,
tentokrát na slovenskou stranu Javorníků, do Dešné
u Lysé pod Makytou. Strávit s dětmi týden na osamocené
chatě nebo chalupě v lůně přírody je vždy příjemné a in‐
spirativní. Letos však výběr místa vzbudil přímo nadšení.
Chata Luna posazená mezi kopci poskytla soustředění op‐
timální atmosféru. Každodenní senoseč na okolních lou‐
kách, bučení krav u ranní kávy a bečení ovcí při dopoled‐
ních tanečních a pěveckých nácvicích byly jasným důka‐
zem, že jsme se ocitli v kraji požehnaném bohatými po‐
zůstatky tradičního způsobu života.
Kromě tance a zpěvu si děti vyzkoušely také jógu při
ranních rozcvičkách s Alenkou Haluzovou. Zatímco ženy
se věnovaly programu soustředění, nepočetná, kuchař‐
skými rondony krojovaná subkultura mužů se jako vždy
starala o to, aby na nás po návratu naše kroje neplandaly.
Vaří se poctivě, bez polotovarů a umělých dochucovadel.
Letos byl na místě i venkovní kotel, a tak i sádlo pod bram‐
boráky bylo domácí.
Vždy po poledním klidu jsme se se Zuzkou Cibulkovou
doslova vyřádily na dětech, které bylo pomocí her nutné
udržovat v provozní teplotě. Jednou procházely dobro‐
družnou cestou pralesem s cílem v chemické laboratoři,
jindy hledaly poklad, bály se krvavé Mary a nakonec došlo
i na noční stezku odvahy. Odnášení odřezků, slupek
a nemnohých zbytků jídla nabralo podobu exkurzí za do‐
mácími zvířaty.
Ve snaze poznávat místní tradice jsme navštívili hody
v Dohňanech. K překvapení místních jsme při zkoušce
cimbálky předvedli několik slovenských písní z našeho
repertoáru, následné cimbálové aranže popových hitů
nás ovšem vyhnaly na kolotoče. Národopisně hodnotnější
se ukázala návštěva dílny výrobce tradičních píšťal
v Lúkách. Pan Mirko Štefánik nám na ně zahrál a nakonec
nás vzal do kulturního domu, kde nám ukázal také tzv.
trombity – až sedm metrů dlouhé trouby z vykutaných
stromů obalených třešňovou kůrou, které v minulosti
sloužily ke svolávání obyvatel či k ohlašování požárů.
Soustředění se vydařilo a je možné, že navzdory tradici
poznávat stále nová místa se příští rok do Dešné vrátíme.
V chatě je ještě několik volných míst pro případ, že by se
k nám někdo nový připojil. Po prázdninách bude nábor do
dětského souboru, ženský sbor je otevřený stále. Těšíme
se na setkání na Hodech a zveme Vás k tradičnímu vystou‐
pení na Dni obce. 
Anička Kučerová
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