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Občasník Obecního úřadu a Zastupitelstva obce Jinačovice

Vážení občané, milí čtenáři,

Jak jsme v roce 2017 hospodařili

velký nadpis, který vidíte v záhlaví Zpravodaje a se kterým se
po zbytek letošního roku budete na různých místech v obci
a při různých příležitostech setkávat, připomíná tři kulatá
výročí. Nejde jen o všudypřítomné připomínání stých narozenin Československa. V Jinačovicích si připomínáme také
120. narozeniny vzniku místní Tělocvičné jednoty Sokola.
Kromě toho i sama obec slaví menší kulatiny. Od první písemné zmínky o naší obci uplyne letos 660 let.
Nadpis hovoří o „SPOLEČNÉ PAMĚTI“. Máme tím na mysli
naší společnou paměť, tedy paměť nás všech, kteří v Jinačovicích žijeme nebo k nim máme úzký vztah. Nás, jejichž předkové zde žili od nepaměti, i nás, kteří jsme do obce přišli v posledních desetiletích a letech hledat klidné prostředí pro život za hranicemi velkoměsta. Společná historická paměť, někdy se jí říká historické povědomí, je něčím, co ze skupiny lidí
pomáhá vytvářet společnost, v našem případě obec. Máme
vůbec nějakou společnou paměť? Nebo máme jen mnoho
různých pamětí, které se v některých místech prolínají? Letošní výročí vnímáme jako příležitost o paměti přemýšlet
a pokusit se naše paměti více propojit.
Zachytit obyvatele obce jako aktivně jednající historické postavy lze až od poloviny 19. století, kdy přestali být poddanými. Jaký význam má tedy pro nás poměrně banální skutečnost, že se v roce 1358 jméno naší vesnice objevilo na jedné
středověké listině, čímž se vesnice stávala majetkem nového
vlastníka? V roce 1918 se na mapě Evropy ve víru velké války
objevil nový stát – Československo. I naše obec v té souvislosti zaznamenala dotek velkých dějin. Její obyvatelé umírali
v zákopech velké války, někteří se stali legionáři. Víme o nich
dnes ještě něco konkrétního? Žijí v naší paměti ještě jako Jinačováci nebo už jen jako symboly boje za nový stát? Sokol –
tradiční a nejvýznamnější reprezentant spolkového života
působí v naší obci už celých 120 let. Jak ovlivnil tvář místní
společnosti a co pro místní identitu znamená dnes? To jsou
jen příklady otázek, které ukazují, že něco nového se o sobě
můžeme dovědět všichni.
Pod titulem „Rok společné paměti“ chceme v roce 2018 pořádat tradiční a zavedené společenské akce, ale také řadu netradičních aktivit, jejichž společným záměrem je jediné. Prostřednictvím různých minulostí se zamyslet nad tím, kým
v současnosti jako komunita jsme a co nás spojuje. Třeba
nám to za rok bude více zřejmé. A pokud ne, snad se alespoň
dozvíme něco nového jeden o druhém a o naší obci a ještě se
u toho pobavíme. A co nás tedy čeká? Kromě akcí uvedených
v kalendářním přehledu to bude například výtvarná a literární soutěž s jinačovickou tematikou. Vítězové jednotlivých
věkových kategorií, o kterých rozhodnou nezávislé odborné
poroty, si odnesou hodnotné ceny. Drobná odměna bude čekat také na všechny, kteří si zahrají interaktivní poznávací
hru. Součástí našich oslav bude také tematická tvůrčí dílnička
knihovnice Šárky Ondruškové. Těšit se můžeme i na akční
únikovou hru u příležitosti Dne otevřených dveří, naší minulosti se dotkne také letošní živý Betlém. Vrcholem oslav bude
výstava, která bude zahájena v den konání Babských hodů
a která představí Jinačovice prostřednictvím fotografií mapujících proměny naší obce v čase a také videoprojekce ukazujících společenský život za uplynulou dekádu. Dočkáme se
také publikace o dějinách jinačovického Sokola a společným
úsilím vytvoříme a vydáme mapu Jinačovic.
O konkrétním programu a o jednotlivých aktivitách Vás budeme informovat v tomto čísle i průběžně všemi obvyklými
způsoby.
Protože však obec nežije jen oslavami a minulostí, přináší
Vám toto vydání Zpravodaje také obvyklou porci informací
a úvah nad aktuálními tématy. Přejeme Vám pěkné čtení. 

V roce 2017 přiteklo do obecní pokladny na daňových i nedaňových příjmech téměř 11 milionů Kč. Oproti předchozímu roku je to sice nominálně menší částka, ale výsledek
za rok 2016 zkreslilo plnění daňové povinnosti z prodeje
obecních pozemků a z příspěvku od společnosti MBM Real
obci, které se týkaly zdaňovacího období roku 2015, ale do
rozpočtu se promítly až v roce následujícím.
Ve skutečnosti jsme v roce 2017 na daňových příjmech inkasovali o více než čtvrt milionu Kč více než v roce 2016. Za
pokračující růst obecních příjmů vděčíme vyššímu počtu
obyvatel (za rok 2017 přibylo v naší obci 36 občanů), ale
také tomu, že se v obci usídlila akciová společnost HOXTER,
úspěšný výrobce krbů, kamen a krbových vložek.
Kromě toho získala obec asi jeden milion Kč na dotacích,
konkrétně šlo o příspěvky na renovaci veřejného osvětlení
a na rekonstrukci obecní chaty poskytnuté ministerstvem
průmyslu, respektive ministerstvem zemědělství.
Výdaje obce v loňském roce přesáhly 20 milionů Kč. Na investice, tedy na rozsáhlou opravu místních komunikací a na
nákup pozemku za Palasovou stodolou jsme z části využili
prostředků shromážděných v obecním investičním fondu.
Na necelý milion korun nás, tak jako v předchozích letech
(a bude tomu tak i několika letech následujících), přišly
splátky půjček, především úvěru na splaškovou kanalizaci
a ČOV. 
-st-

SER IÁL : J I N AČ OV IC K Ý MÍS TO PIS .

Místopisná mapa obce
V minulých číslech zpravodaje jsme přicházeli se seriálem věnovaným různým střípkům jinačovického místopisu. Dnešní díl bude trochu jiný. V dnešním díle bychom
Vás rádi pozvali ke společné práci na zaznamenání místních a pomístních názvů, na jehož konci by mělo být vytvoření a tištěné vydání přehledné mapy naší obce, kde
by toto názvosloví mělo být „zvěčněno“. Projekt navazuje
například na úvahy o vytvoření naučných stezek o jinačovickém katastru, které v minulosti připravovala knihovnice Šárka Ondrušková. V obci také proběhly úvahy
o zavedení oficiálního uličního názvosloví a vytvoření
orientačního systému. Současné zastupitelstvo se však
přiklonilo k názoru, že v obci naší velikosti toho není
třeba. Zamýšlená mapa tak bude plnit minimálně dvě
funkce. Vedle zaznamenání vžitých místních a pomístních jmen přispěje také k šíření jejich znalosti a pomůže
k lepší orientaci lidí v obci. A když nás někdo někam pošle (tedy v rámci obce) a my nebudeme vědět, kde to je,
mapa nám pomůže záhadu rozšifrovat.
Proto Vás prosíme, abyste si ve svých domácnostech našli chvilku, sesedli se se svými blízkými, zejména těmi, co
hodně pamatují, a zaznamenali co nejvíce údajů do slepých map, které jste dostali s tímto zpravodajem. Budete-li potřebovat, vytiskneme Vám na obci další. Mapy
jsou dvě: jedna zahrnuje pouze zastavěnou část obce. Do
této mapy zaznamenejte zejména názvy ulic, ale i jména
domů odvozená od jejich původních vlastníků či názvy
jiných objektů (př. Palasova stodola, Tlačbabova vila, Na
Škodovým apod.). Do druhé mapy pak můžete zaznamenat názvy částí katastru obce nebo cest a objektů v okolí
obce.
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Nová školka
Žádost o dotaci na rozšíření mateřské školy, kterou jsme koncem loňského roku podali v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny
Brána Brněnska, byla v soutěži s dalšími uchazeči jednoznačně
doporučena ke kladnému vyřízení. Realizace několik let trvajícího záměru rozšířit školku o další třídu tak získala poměrně reálné obrysy. Nyní ještě čekáme na závěrečné schválení dotačního orgánu, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Abychom v případě kladného stanoviska neztráceli čas, připravujeme již nyní výběrové řízení na zhotovitele přístavby. Předpokládaná cena stavby činí dle projektu 9,7 milionu Kč včetně
DPH, věříme, že soutěž přinese snížení této částky.
Počátkem roku 2018 podala obec také žádost o dotaci na
stavbu školního hřiště a zahrady v areálu školky, a to v rámci
Národního programu Životní prostředí. Pokud bychom byli
úspěšní, získá naše školka i nové venkovní zázemí. 
-st, mst-

Jak jsme dražili pozemek
Poté, co zastupitelstvo obce koncem loňského roku rozhodlo o koupi strategického pozemku za Palasovou stodolou, rozšířila obec svůj nemovitý majetek o další položku.
V elektronické dražbě jsme získali parcelu č. 422 v katastrálním území Jinačovice. Předchozím vlastníkem pozemku byla jistá brněnská společnost v likvidaci a pozemek
se stal předmětem exekučního řízení.
Ačkoliv jsme byli jako začátečníci nervózní, že cena se může
vyšplhat do nepřijatelné výše, nakonec stačilo k podání nejvyšší nabídky 35 000 Kč. Kupní cena tedy činila 63,4 Kč
za m2. Vydražený pozemek s výměrou 552 m2 sousedí s dalším obecním pozemkem, který dle územního plánu přímo
navazuje na zastavěnou část obce a stává se tak nejen ekonomicky zajímavým prvkem úvah o budoucím územním
plánu. 
-st, mst-

Nepátrejte po tom, jak by se který název měl správně
psát. Žádná norma ve skutečnosti neexistuje, napište to
po zvyku, jak jste zvyklí kde říkat. I různé varianty názvů
jsou cennou informací. Zaznamenejte nejen názvy, které
znají všichni, ale i ty, které sdílíte třeba jen v rodině nebo
které byly či jsou součástí Vašich dětských světů. Zajímají nás názvy tradiční, ale i úplně nové. Pokud nám budete chtít objasnit i důvody nebo vysvětlení některých
názvů, budeme moc rádi.
Může se stát, že údajů se shromáždí tolik, že nebude
možné všechny vytisknout do mapy. Počítáme však
i s tím, že shromážděná data využijeme při budoucím budování mapového internetového portálu obce. Zde jsou
možnosti neomezené. Vaše údaje se tedy určitě neztratí.
Doufáme, že Vás tato myšlenka zaujme a přejeme Vám
hodně zábavy a dobrodružství při odhalování Vaší rodinné místopisné paměti. Vyplněné mapy odevzdávejte
na obecním úřadu nebo je vložte do obecní schránky, a to
do konce letošního června. Budeme se těšit. 

-td-
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Prodloužení zkušební doby motivačního
systému sběru odpadů
Nový způsob sběru tříděného odpadu, který vedle původního systému testujeme od září loňského roku, měl být ve
zkušebním provozu do konce roku minulého. Na základě
zkušeností z jiných obcí jsme však nakonec usoudili, že
bude vhodné zkušební období prodloužit, protože čtyři
měsíce představují pro posouzení dopadu systému příliš
krátkou dobu. První měsíce provozu byly navíc poznamenány komplikacemi v podobě chybného načítání sběrných
nádob a pytlů. Předpokládáme, že do poloviny letošního
roku učiníme konečné rozhodnutí o pokračování či opuštění systému
V dosavadním hodnocení ovšem převládá optimismus. Finanční efekt pro obecní rozpočet není podle předběžných
čísel vůbec zanedbatelný a také mnohé zapojené domácnosti zaznamenaly za první čtyři měsíce pěknou slevu na
poplatku za odpad. Zdá se také, že počáteční problémy se
svozy a načítáním pytlů se podařilo překonat, uživatelské
pohodlí zvýšilo také zavedení pravidelných svozů pro celý
letošní rok. Tříděný odpad se od domů odváží vždy ve
čtvrtek před pátečním (čtrnáctidenním) svozem směsného komunálního odpadu, a to ve střídavém taktu plast
a papír. Rozpis s konkrétními svozovými daty jsme distribuovali do domácností, a k dispozici je také na obecním
webu www.jinacovice.eu v sekci „Odpadové hospodářství“.
Přinášíme odpovědi na některé často kladené otázky a připomínky. Těch negativních úměrně s časem ubývá.
1)
Proč se od domu odváží jen papír a plast a ne další
druhy odpadů?
Důvodem je efektivita. Jedná se o zdaleka nejobjemnější
druhy odpadu z domácností, které se vyplatí svážet. Skla a
dalších typů odpadů vyprodukujeme v domácnostech daleko méně. Jejich adresné svážení by neúměrně zvedlo náklady a negativně by se odrazilo na výši poplatků.
2)
Proč se vytříděný odpad neodváží častěji,
např. každých 14 dnů?
Opět je důvodem efektivita. Pokud by svoz probíhal častěji, budou narůstat finanční prostředky za nakládání s odpady, na základě kterých se potom určují poplatky pro domácnosti. Ne každá domácnost také stihne za čtrnáct dní
pytle na vytříděný odpad naplnit. Jedním z pilířů ekonomického fungování systému je, aby nejezdila poloprázdná
auta.
3)
Systém je pro domácnosti méně pohodlný a představuje krok zpět.
Opět opakujeme, že zapojení do systému je zcela dobrovolnou volbou každé domácnosti. Sběrné dvorky na vytříděný odpad zůstaly v obci zachovány, takže pokud se někdo nechce do systému zapojit a chce třídit do veřejných
nádob, může tak nadále činit a nic se pro něj nemění. Dotyčná domácnost tím samozřejmě nedosáhne na slevu
z poplatku, který jí bude vyměřen v plné základní stanovené výši. Ta se do budoucna velmi pravděpodobně bude
zvedat.
Úsilí o efektivnější a ekologičtější nakládání s odpady je
možná krokem zpět z hlediska pohodlí, ale z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí a omezování celkové produkce odpadu je jistě krokem kupředu. Z tohoto
důvodu jsou také motivační systémy podporovány Ministerstvem životního prostředí ČR a jejich zavádění je součástí státní odpadové politiky. Podle všech dostupných
ukazatelů jsme si téměř stoprocentně jisti, že zavedení
systému odpovídá také očekávanému vývoji právních
předpisů.
Zavedený systém se navíc jeví jako velmi flexibilní a má
potenciál se dále rozvíjet i ve smyslu zvyšování uživatelského komfortu, který nám může rozumné nakládání s odpady zpříjemnit. Jednou z možností je i nahrazení pytlů
standardizovanými nádobami na plast a papír do každé
domácnosti, o které informujeme v následujícím článku. 
-ou-

Nádoby na plast a papír do každé domácnosti. Průzkum poptávky
Jedním z opakovaně uváděných důvodů opatrnosti vůči
motivačnímu systému adresného třídění odpadů bylo neestetické a nekomfortní využívání pytlů ke svozu plastu
a papíru. V této oblasti se rýsuje možnost na zlepšení.
V brzké době bude vyhlášena dotační výzva pro tuto oblast a obec logicky zvažuje podání žádosti.
Nádoby nakoupené z této dotace by poté byly bezplatně
poskytnuty občanům a nahradily by tak stávající pytlový
sběr.

TELEGRAFICKY:

Co nás trápí? Nelegální ubytovna v Jinačovicích

- Obec Jinačovice nechala provést rozbor vody ze
studánky Barborka nacházející se za Bažantnicí, protože si tam mnoho místních občanů chodí pro vodu. Dle
příslušné vyhlášky voda není vhodná k pití. V odebraném vzorku byly naměřeny zvýšené hodnoty výskytu
koliformních bakterií, což může být dle zdravotního ústavu indikátorem fekálního znečištění. Ovšem vzhledem k tomu, že nejde o výrazně hlubinný zdroj vody, je
více než pravděpodobné, že se bakterie dostávají do
vody z půdního prostředí, kde se mohou přirozeně vyskytovat, aniž by v dané lokalitě k fekálnímu znečištění
docházelo (všude kolem se nachází lesní porosty, žádná
zemědělsky obhospodařovaná půda). Koliformní bakterie mohou způsobit u jedinců s oslabenou imunitou průjmy, nejmenší děti by vodu ze studánky pít určitě neměly.

O vzniku nelegální ubytovny v Jinačovicích jsme informovali na konci minulého roku na veřejných schůzích zastupitelstva. Rodinný dům č. p. 32 zakoupila od původního vlastníka pražská společnost Valero. Na své adrese
firma fyzicky nesídlí a ani na jejím jméně příliš nesejde.
Společnost je totiž součástí složitého propletence vlastnických vztahů, jehož účelem je jediné: Znemožnit časově i věcně efektivní zákrok proti predátorské formě
podnikání, jehož součástí se nemovitost stala.
Do konce října 2017 byl kolem prodaného domku klid,
poté se však začaly množit stížnosti sousedů na porušování nočního klidu a veřejného pořádku ze strany nových
obyvatel objektu. Nový majitel ani noví obyvatelé rodinného domu se oproti normálním zvyklostem s obcí nijak
nekontaktovali, nebylo však těžké zjistit, že v bývalé vinárně při horním okraji návsi jsou ubytováni zahraniční
dělníci kuřimské továrny TYCO. Rodinný dům, který byl
dřívější majitelkou využíván také k příležitostnému individuálnímu přenocování, se proměnil v hromadnou ubytovnu. Jinačovice zasáhl nový fenomén, který už nějakou
dobu pozorují česká média. Jde o výnosný byznys na
hraně zákona, využívající aktuální poptávku po nedostatkové levné pracovní síle ze strany rostoucí české
ekonomiky.
Nejsme jediní. V okolí Kuřimi využívá dotčená firma několik dalších objektů, převážně rodinných domů, a to
v Lelekovicích, v Čebíně a v Lažánkách, částečně i v Tišnově. Vzhledem k tomu, že platný a závazný územní plán
naší obce připouští u rodinných domů pouze tzv. menší
ubytovací zařízení, čímž se rozumí 1–2 pokoje, které
slouží pro ubytování v rámci jinak běžně obydleného rodinného domu, směřoval náš první podnět k prošetření
dané záležitosti na stavební úřad. Ten v rámci kontrolní
prohlídky zjistil, že stavba neodpovídá projektové dokumentaci uložené u stavebního úřadu a že je užívána k jinému účelu, než ke kterému byla zkolaudována. Řízení u
stavebního úřadu v dané věci stále probíhá. Dále jsme
oslovili živnostenský úřad, hygienickou stanici, hasičský
záchranný sbor, Krajský úřad Jihomoravského kraje i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Bohužel nám
v dané věci nikdo další nedokázal pomoci, odpověď výše
uvedených institucí odkazovala na řešení záležitosti především u stavebního úřadu.
O součinnost jsme požádali také státní policii (Obvodní
oddělení Kuřim), aby se při pravidelné kontrolní činnosti
v naší obci na uvedený objekt zaměřila. Také cizinecká
policie již v objektu provedla několik kontrol, dosavadní
zahraniční dělníci ovšem jako občané Evropské unie,
konkrétně Polska a dalších zemí regionu, přirozeně užívají práva volného pohybu a pobytu osob.
V únoru proběhlo společné jednání zástupců všech dotčených obcí, iniciované starostou Kuřimi, coby hlavou
úřadu obce s rozšířenou pravomocí, do jejíhož správního
obvodu spadáme. Situace není vůbec jednoduchá. Kompetence obcí jsou velmi omezené a „protistrana“ využívá
všech skulin v zákonech. Musíme se snažit dál a dělat vše
pro to, abychom tuto nelegální a potenciálně rizikovou
činnost z obce odstranili. Nejen s ohledem na výše uvedené žádáme všechny občany, především pak ty žijící
v okolí objektu č. p. 32, aby v případě, že budou svědky
nějakého protiprávního jednání ubytovaných pracovníků, neváhali kontaktovat Policii ČR na telefonním čísle
158 a poté informovali také obecní úřad. 
-ou-

- Letošní příchod jara byl docela dramatický. S přírodou
se děly divy, a také lidé reagovali na sluneční paprsky
velmi rychle. Na krajích lesa ještě ležel sníh, a někteří
občané už se chápali lopat, hrábí a smetáku a kromě
vlastního dvorku poklízeli také na chodníku před domem, jak ostatně bývalo donedávna dobrým zvykem.
Podstatně menší počet sousedů pak probuzená míza vyhnala k počítači sepisovat stížnosti, že chodníky dosud
nejsou zametené. Za obec bychom chtěli velmi poděkovat všem občanům, kteří veřejný prostor berou za svůj
a pomáhají s úklidem, který je časově náročný. Na nových komunikacích se už posypový materiál neschová
ve výtlucích a v rozbitých krajnicích, ale musí se vysát,
což znamená komunikaci opakovaně a velice pomalu
projet uklízecím strojem. To, že stroj právě neuklízí například v Chaloupkách, tedy neznamená, že už dva dny
nejezdí po Pláňavě.
- Drobné nedodělky na komunikacích a chodnících
v Chaloupkách a kolem hřiště, které se nestihly dokončit koncem loňského roku, především spárování dlažeb
a zatravnění okolního terénu, budou zhotovitelem provedeny v průběhu května. 
-ou-

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
díky finančnímu příspěvku od Obce Jinačovice jsem mohla již
v prvním čtvrtletí tohoto roku nakoupit do knihovny nové
knihy, které jsou pro vás k dispozici začátkem dubna 2018.
Jedná se o tyto tituly:
Formanová, Martina: Povídky na tělo
Gillerová-Brezníková, Katarína: Zvláštní příběh
Harasimová, Markéta: Mrazivé hry; Poháry touhy; Purpurové doteky
Janouchová, Katerina: Únos do světla stínů (9. díl rodinné
ságy)
Kupka, Jiří S.: Krvavé jahody (5. vydání, doplněné o fotografie a doslov)
Nesbo, Jo: Nemesis; Pentagram
Šárková, Danka: Čekala jsem dlouho; Horalk(ka), Cesta za
„hranice“; Světlo a tma; Zašívaná panenka
Třeštíková, Radka: To prší moře; Dobře mi tak
Váňová, Magda: Já hlupák

Ohlédnutí za Ostatky

Viewegh, Michal: Bůh v renaultu; Nové pohádky pro unavené rodiče

Ostatkový rej se letos v Jinačovicích konal pošesté v řadě.
Podruhé jsme uspořádali také obecní vepřové hody. Obě
akce vzbuzují opakovaně diskuse ohledně termínu konání. Na klíčové období totiž občas vyjde konec či začátek jarních prázdnin, kdy se část obce vylidní.
Lidová tradice a církevní kalendář hovoří jasně. Popeleční středou (letos vyšla na 14. února) začíná čtyřicetidenní období půstu a úterý je tedy posledním dnem masopustu. Letos se ostatky i vepřové hody odehrály v Jinačovicích v jednom dni, a to v sobotu 10. února. Konečně
jsme to tedy jednou stihli „v termínu“. Názor, že tradice
se mají ctít i za cenu o něco nižší návštěvnosti a že zabíjačka k masopustu patří, nakonec převážil.
Den se nám všem nad míru vydařil. Obecní tým v čele
s řezníkem Petrem Košíkem se ujal zabíjačkové hostiny,
holky z Trnůvky uspořádaly průvod maškar a Sokolíci
zařídili večerní zábavu. Kdo chtěl a mohl přijít, ten přišel.
A navzdory končícím „jarňákům“ se lidí sešlo požehnaně.
Takže co za rok? Ostatky znovu se zabijačkou a v termínu? Uvidíme… Pokud se tento model ujme a budou
příznivé i další okolnosti, vychází to na sobotu 2. března.
Popeleční středa je šestého a jarní prázdniny budou tou
dobou už tři týdny za námi.
Prozatím nezbývá než za letošek poděkovat všem pořadatelům i všem, kteří přivítali maškary v chalupách nebo
přišli na hody či na zábavu přispět k dobré náladě. 
-ou-

Lindo, Elvira: Manolito a blbeček
Peroutková, Ivana: Anička v zahradě; Anička a Velikonoce;
Anička a cirkus
Procházková, Iva: Eliáš a babička z vajíčka
Šrut, Pavel: Lichožrouti
Thorne, Jack: Harry Potter a prokleté dítě: část první
a druhá (8. díl)
Válková, Veronika: Husité ve znamení kalicha
Walliams, David: Půlnoční gang
Hnízdil, Jan: Příběhy obyčejného uzdravení; Zaříkávač nemocí
Zibura, Ladislav: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
Výběr knih obohatí také řada darů z Městské knihovny Kuřim. Rovněž jsem dokoupila knihy z tzv. povinné četby.

Protože je však v žádosti nutné splnit určité minimální parametry, žádáme všechny domácnosti, které by o nádoby
měly zájem, ať se do konce května přihlásí na OÚ. O podání
žádosti rozhodneme na základě zjištěné poptávky. 

Obecní knihovna Jinačovice je pro vás otevřená každý pátek
od 17 do 20 hodin, roční registrační poplatek je ve výši 30 Kč.

-ou-

Šárka Ondrušková a Břetislav Bém

Těšíme se na vás,

Obecní úřad Jinačovice a Zastupitelstvo obce Jinačovice, 4. května 2018
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