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H ODOV É  
V Y D ÁN Í  

 

 

Milí sousedé, 

v předchozím vydání jsme Vám představili projekt ROK SPOLEČNÉ PAMĚTI, v jehož 
rámci se snažíme letošní společenské akce v naší obci zasvětit připomenutí 100. výročí 
vzniku naší republiky, 660 letům uplynulých od první zmínky o naší obci a také 
120. narozeninám místní tělocvičné jednoty Sokola. 

Cílem tohoto vydání zpravodaje je připomenout program letošních společenských akcí 
a pozvat Vás na nadcházející hodové slavnosti a Den obce. 

Kromě několika zpráv obecního úřadu, které najdete na druhé straně, Vám tedy toto 
číslo zpravodaje nenabídne mnoho textu. Místo obvyklých informací o životě obce 
a o činnosti jejího vedení a zastupitelstva přinášíme pozvánky ke společným aktivitám.  
V tomto zpravodaji mimo jiné vyhlašujeme dvě soutěže, literární a výtvarnou, jejichž 
vítězové se mohou těšit na hodnotné věcné ceny. Cílem je podpořit tvůrčí činnost, pře-
devším dětí a mládeže, a poskytnout účastníkům příležitost zamyslet se nad místem, 
kde žijeme, a vyjádřit výtvarnou či literární formou svůj vztah k naší obci. 

Jak ukazuje níže uvedený přehled, těžiště společných aktivit se odehraje v období mezi 
Mladými a Babskými hody a vyvrcholením „Roku společné paměti“ bude výstava a vy-
hlášení vítězů soutěží 13. října.  

Mrzí nás slabý ohlas na záměr sesbírat tradiční místopisné názvy a připravit k vydání 
orientační mapu obce postavenou právě na tradičním názvosloví. Projekt jsme pre-
zentovali v minulém vydání zpravodaje a  ve zprávách OÚ. Pokud by někdo ještě měl 
zájem k tomuto záměru přispět, může se obrátit na Obecní úřad.                                                                                                                                         
‐st,	mst‐	

	

 

	

DALŠÍ	PŘIPRAVOVANÉ	AKCE	

8.	9.	 	 	 Den	otevřených	dveří	v	čističce,		

v	záchranné	stanici	ZOO,		

v	kompostárně	a	na	kozí	farmě	

13.	a	14.	10.	 	 Babské	hody,	oslava	výročí	u	cimbálu	

13.	–	28.	10.	 	Výstava	Rok	společné	paměti,	vyhlášení	výsledků	sou‐
těží,	prezentace	knížky	a	mapy	obce	

15.	12.	 	 	 Živý	Betlém,	tradiční	vánoční	představení	
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Ke kulatým narozeninám ČESKOSLOVENSKA, místní jednoty SOKOLA a JINA-
ČOVIC připravila obec ve spolupráci se spolky a aktivními občany řadu aktivit. 
Čeká nás například výtvarná a literární soutěž, společné vytváření mapy obce, 
připravujeme publikaci o dějinách místního Sokola, videoprojekce z kultur-
ního života obce, různé soutěže a hry, tematickou dílničku, výstavu a další akce, 
které budou součástí letošního kulturního a společenského kalendáře.	

	

1918 
Rok 1918 si letos celá země připomíná jako rok vzniku samostatného moder-
ního státu Čechů a Slováků. Velké momenty dějin Československa zasahovaly 
radostně i bolestně také do života obyvatel naší obce. Připomeňme si mimo 
jiné všechny, kteří za svou zemi bojovali nebo trpěli v době světových válek. 

 

1898	
V tomto roce vznikla v Jinačovicích Jednota Sokola. Tento nejdéle fungující ji-
načovický spolek významně ovlivňoval život v obci. Sokolem prošly generace 
místních obyvatel, spoluvytvářel jejich životní postoje. Společně si připo-
meňme bohatou minulost i proměny tohoto významného fenoménu v dějinách 
obce i celé společnosti.	

	

1358 
V tomto roce	se jméno naší obce objevilo na jedné středověké listině. 650. vý-
ročí  od této první zmínky bylo příležitostí k velkému ohlédnutí za naší minu-
lostí. Využijme letošního 660. výročí m. j. k zamyšlení nad tím, co jsme společně 
prožili a kam jsme se posunuli za posledních 10 let.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Zprávy	obecního	úřadu,	červenec	2018	

Vážení občané,	

1)	Jinačovičtí stárci zvou občany v  pátek 20.	července na  stavění hodové 
máje. Stavění bude probíhat tradičně vlastními silami. Sraz bude v 18 hod. na 
hřišti.	

2) OÚ informuje o nabídce na organizaci cvičení pro osoby v produktivním 
věku i pro seniory, které by v případě zájmu od září probíhalo v sále OÚ cvičení.  

Nabídka: 

Cvičení pro osoby v produktivním věku: 

Chcete ráno pořádně nakopnout energií a chutí do života? Ocenili byste vý-
měnu stresu za vitalitu? Cítíte se občas celí ztuhlí a potřebujete občas celkově 
procvičit tělo? Máte nějaké „civilizační nemoci“, jako cukrovka, vysoký či nízký 
tlak, aj.? Míváte často tak plnou hlavu starostí, že bývá problém usnout? Cvičení 
by probíhalo v časných ranních hodinách. 

Cvičení pro seniory:  

Pojďte na informativní setkání a třeba se domluvíme, že u vás v obci bude cvi-
čení zaměřené na cvičení seniorů s mnoha pozitivními zdravotními benefity, 
které vede kvalifikovaný lektor. Cvičení by probíhalo dopoledne. 

Pojďte si poslechnout člověka, který k tomu, díky více než 20ti rokům praxe 
včetně vědeckého výzkumu na Masarykově univerzitě, má co říci a může Vám 
ukázat, kudy zpět do pohody. Více najdete na http://tituson.cz/o-nas/lektori/ 

Kdy: 27. 8. od 18 do 19 hod. Kde: sál obecního úřadu Jinačovice. 

3)	 V poslední době byly v Jinačovicích a Rozdrojovicích zaznamenány případy 
krádeží z domácností a zahrad. Buďte tedy obezřetní ke svému okolí. 

4) Upozorňujeme majitele psů, že na základě obecní vyhlášky platné již 
od roku 2007 je pohyb psů po veřejném prostranství obce možný pouze s  po-
užitím vodítka, jehož délka umožňuje ovladatelnost psa. V případě, že je pes 
bez vodítka, musí mít náhubek. Dále připomínáme, že pokud osoba, která psa 
doprovází, není schopna vzhledem ke svým fyzickým předpokladům zajistit 
nad psem kontrolu nebo je tato osoba mladší 15 let, musí mít pes náhubek i 
vodítko současně.  

Vůči majitelům psů, kteří přes opakované výzvy nechávají psy volně pobíhat a 
znečišťovat veřejná prostranství exkrementy, zvažujeme další kroky. 

5) Prosíme zájemce o využívání prostor obecního sálu ve školním roce 
2018/19, aby se přihlásili na obecním úřadu. Na základě podaných žádostí 
bude vypracován rozvrh hodin, kdy a kým bude možné sál využívat. 

 

Statek	Jinačovice	–	Otevřený	dopis	čtenářům	

Vážení Jinačovičtí,  

jsem moc ráda, že se náš statek setkal s tak velkým ohlasem. Vůbec jsme  to 
nečekali a vítáme veškerou morální podporu, kterou nám dodáváte :-). Spousta 
lidí nám dodává i pečivo, skořápky pro slepice, trávu ze svých zahrad... i za tuto 
vstřícnost jsme velmi rádi a děkujeme za ni. Práce se zvířaty je fyzicky, finančně 
a časově náročná, zvláště když je někdo chová jako my. Dodáváme našim zví-
řatům volnost a možnost pohybovat se, kde chtějí. Drůbež si chodí po okolí a 
živí se, kromě krmiv námi připravených, i přirozeně. Obzvláště krůty jsou hmy-
zožravé, takže pro jednu mouchu se honí i desítky metrů. Proto se často stane, 
že překročí ohradník či přelítne ohradu. Nám to nevadí, i za cenu, že bohužel 
občas něco napadne kolemjdoucí pes, protože našim zvířatům chceme dopřát 
volnost. Problém ovšem nastal, když se drůbež začala ztrácet cíleně. Krůty se 
nekoupí za pár korun a sežerou desetinásobně víc, než slepice. Když vidím, že 
po několikaměsíční péči nám denně zmizí krůta, je mi do pláče. Kuřat máme už 
jen polovinu.  

Moc Vás prosím, když se stane, že je váš pes napadne, pochopíme to, třeba jim 
budeme moci ještě pomoct, pokud ne, půjdou do věčných lovišť. Ale neberte 
nám je, prosím. Ničíte nám tím dobrý pocit z práce a budování našeho snu. Vě-
řím, že už se toto nebude nadále dít, i proto, že se tu všichni dobře známe a 
takové věci by se tu dít prostě neměly.  

Přeji Vám krásně letní dny a rádi vás uvítáme na našem statku :-).  

 

Anička	Kučerová	


