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Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

po roční odmlce Vám přinášíme nové vydání obecního zpravo-
daje. Nejprve dovolte pár slov na vysvětlenou, proč jsme s vydá-
ním dalšího čísla váhali tak dlouho a informovali Vás pouze pro-
střednictvím běžných zpráv OÚ, na veřejných zastupitelstvech 
nebo na sociální síti. Původně jsme chtěli zpravodaj přinést již 
v období mezi komunálními volbami a vánočními svátky. Poslední 
advent byl však z hlediska dění v obci vším jiným než poklidným 
obdobím k rozjímání a bilancování. Vedle ustavení nového zastu-
pitelstva nám konec roku nečekaně nadělil také prodej objektu 
bistra a nový, i když v zásadě očekávaný, vývoj situace kolem „dál-
nice“ D43. Také o některých z těchto témat se ve zpravodaji mů-
žete dočíst. K dalším odkladům jsme se rozhodli kvůli neukonče-
ným a zdržovaným rozhodnutím ve věci investičních dotací na vý-
stavbu MŠ, kde jsme se dostali do vleku procesů, jejichž trvání 
jsme sami nemohli ovlivnit. V současné chvíli se některé otevřené  
problémy uzavřely a máme tak příležitost přinést celou řadu in-
formací, které se za uplynulé období nastřádaly bez rizika, že se 
za týden věci vyvinou opět jinak. Nejsou to jen veselé zprávy. Na-
vzdory tomu doufáme, že četby následujících stránek nebudete li-
tovat. Neodpustili jsme si také několik úvahových  a názorových 
textů, nechybí ani upozornění a výzvy týkající se některých přetr-
vávajících problémů.                                                                   -st, mst- 

 

Nové opravy místních komunikací 

Koncem srpna začala oprava dalších úseků místních komunikací. 
Stavební firma MTV stavby z Předklášteří u Tišnova vyšla vítězně 
z výběrového řízení s cenovou nabídkou 4,1 milionů Kč a převzala 
hned dvě staveniště. Předem naplánována byla pouze část oprav. 
Rozšíření jejich objemu je výsledkem operativního přesunutí pro-
středků a kapacit rezervovaných na nerealizovanou přístavbu MŠ, 
o které informujeme ve zvláštním článku. Na akci máme přislíbe-
nou dotaci ve výši cca 1,2 milionu Kč z Ministerstva pro místní 
rozvoj a přibližně čtvrt milionu od Jihomoravského kraje.  

V následujících týdnech a měsících dojde ke kompletní rekon-
strukci cesty od RD Fiedlerových až k Páskovým včetně výměny 
dešťové kanalizace. Dále bude na této komunikaci směrem ke 
Skále provedena oprava stávající vozovky. Z větší části bude 
v dané lokalitě vyměněn také vodovod, podobně jako při dřívější 
rekonstrukci v Chaloupkách. Výměnu zajišťuje Svazek vodovodů 
a kanalizací Tišnovsko. Tam, kde to stávající šířka komunikace 
umožní, budou zřízena parkovací stání. Součástí projektu je také 
oprava části cesty kolem RD Kašpárkových a uličky pro pěší ve-
doucí na výše položenou komunikaci do lokality Pláňava. Pro část 
rekonstrukce jsme mohli využít projektovou dokumentaci k revi-
talizaci návsi rozpracovanou ještě v předminulém volebním ob-
dobí týmem starostky Libuše Dvořáčkové. 

Druhé staveniště se nachází na komunikaci v lokalitě Skalky od RD 
č.  p. 180 (Kurowští)  po RD č. p. 282 (Gállovi). V tomto úseku bude 
částečně upraveno stávající podloží a položen nový povrch. Jedná se 
o část komunikace navazující na pozemky, které již byly zastavěny ro-
dinnými domy. Tato oprava měla být provedena už v minulém roce, 
avšak vzhledem k malému rozsahu prací a velké vytíženosti staveb-
ních firem se tehdy do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. V rámci 
celé stavby zadáme také dílčí úpravy povrchu v Uličce. 

Akce bude pochopitelně spojena s určitým nepohodlím a doprav-
ními omezeními. S majiteli přilehlých nemovitostí jsme stavbu 
osobně konzultovali, o aktuálních omezeních budeme informovat 
prostřednictvím zpráv a internetu. Děkujeme za pochopení a za 
trpělivost.                                                                                        -st, mst- 

 

Po Hodech…     I když počasí ukázalo při zahájení letošních 
hodů zamračenou tvář a v sále obecního 
úřadu na chvíli předčasně vypukla pravá ho-
dová zábava, déšť se nakonec vypršel a krojo-
vaný průvod vyrazil do vsi. Letošní Mladé 
hody a Den obce se opět vydařily. Již v pátek 
při stavění kůrovcové máje nebylo nouze o zá-
bavu a na hřišti se sešlo velké množství lidí. 
Z  dostupných ukazatelů se dá usuzovat, že ho-
dová účast byla rekordní. 250 prodaných 
vstupenek na sobotní zábavu znamená, že pod 
opět větší krytou plochu se vměstnalo hodně 
přes tři sta lidí, jen stárků a stárek bylo při čty-
řech kolech a se sklepníky přes třicet. Také 
částka vybraná na Den obce na dobrovolném 
vstupném dosáhla téměř dvaceti tisíc a opět 
o kousek překonala minulý rok. Částka byla 
rozpuštěna do nákladů na hudební produkci.  
Dík patří všem lidem dobré vůle, zejména pak 
stárkám a stárkům v čele s Honzou Kučerou 
a Vendou Kloudovou. Celá chasa se letos vý-
razně omladila a svoji roli zvládla skvěle. Hody 
by nebyly bez Sokola a zejména party lidí za 
pultem s občerstvením. Děkujeme ale také 
všem kamarádům od stanů, všem, kteří se na-
chomýtli ke stavění pultů a nošení stolů a lavic 
a k jejich uklízení. Děkujeme také dechovce Li-
duška a CM Stupava, kapele Eremy a Trnůvce 
za účinkování. Poděkování patří také paní 
Trnkové a paní Svobodové za výběr vstup-
ného a úsměvy návštěvníkům. Všem návštěv-
níkům a také tolerantním sousedům. Hodový 

víkend spojil dohromady velkou část obce, která ukázala, že hody 
bere za své.                                                                                                   -st- 
 

 
 
 
 
 
  

Ohlédnutí za volbami do obecního zastupitelstva 
a do evropského parlamentu 

Jedním z dluhů zastupitelstva, které jsme za uplynulý rok nastřá-
dali, je poděkování za volební podporu, které se nám před nece-
lým rokem dostalo. Zastupitelstvo obce pokračuje v podobném 
složení, jako do roku 2018. Skončili dva zastupitelé, kteří již v le-
tošních volbách nekandidovali – Jan Kachlík a doc. Dalibor Bar-
toněk. Tímto jim dodatečně za vše, co jako zastupitelé pro naši 
obec udělali, vyjadřujeme poděkování a máme radost, že přijali 
nabídku a pracují v některých výborech zastupitelstva. 

Naše poděkování patří také všem ostatním občanům, kteří se ně-
jakým způsobem podíleli na veřejném životě obce, diskutovali 
s námi o problémech, chodili na zastupitelstva nebo nám jinak 
pomáhali naplňovat mandát. 

Novými tvářemi zastupitelstva jsou pánové Jiří Kučera a Petr Ko-
šík. Složení poradních a případně kontrolních orgánů zastupitel-
stva, tzn. výborů, je v tomto volebním období následující: Fi-
nanční výbor: Marek Haluza, Bc. Kateřina Dobiášová a doc. Dali-
bor Bartoněk; Kontrolní výbor: Jiří Kučera, Jan Kachlík a Ester 
Veselovská, DiS.; Výbor stavební a územního plánování: Ing. Jan 
Urban, Ing. Tomáš Indra, Marek Haluza, Petr Košík a Jiří Kučera; 
Výbor pro kulturu, sport, školství a sociální záležitosti: Bc. Kate-
řina Dobiášová, Jiří Kučera, Ing. Jan Urban, Marek Haluza, Petr 
Košík, Anna Kučerová ml. a Pavel Chrápavý.  

V nejbližší době budeme reaktivovat také Výbor pro rozvoj obce 
a životní prostředí, který by měl vedle stavebního výboru s urči-
tým odstupem od technických záležitostí soustřeďovat a koordi-
novat podněty k novému územnímu plánu a také se s konkrét-
ními návrhy postavit k současné klimatické situaci a jejím dopa-
dům na životní prostředí v obci. Výbor bude pracovat na bázi 
otevřených debat, a pokud má někdo zájem se na této práci po-
dílet, může se jako kandidát na členství s krátkým motivačním 
sdělením přihlásit na OÚ do 30. září 2019.                               -td- 

 

Jak jsme chodili  k obecním volbám? 
Jinačovice: 2006 47 % 
    2010 48,4 % 
    2014 77,5 %  
    2018 63,6 % 

Celostátní průměr ČR: 
    2018 47,3 % 

 

Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2019 
 

Jinačovice versus Česká republika 
 

44,9 %   :   28,7 % 
 

 253 voličů přišlo 
 310 voličů zůstalo doma 
 1 hlas byl neplatný 

 

Kdo všechno si z Jinačovic odnesl ve volbách do EP hlasy? 
 

Piráti                                             50 hlasů  19,84 % 
ODS                                             47 hlasů  18,65 % 
ANO                                           41 hlasů  16,26 % 
STAN-TOP 09             29 hlasů  11,50 % 
SPD Okamura      23 hlasů  9,12 % 
KSČM        11 hlasů  4,36 % 
KDU-ČSL       11 hlasů  4,36 % 
HLAS        9 hlasů   3,57 % 
ANO vytrollíme     5 hlasů   1,98 % 
Č S SD       5 hlasů   1,98 % 
Zelení       4 hlasy   1,58 % 
Soukromníci-NEZ    3 hlasy   1,19 % 
S P R - R S Č  M. Sládka   2 hlasy   0,79 % 
Moravské zemské hnutí   2 hlasy   0,79 % 
A lternativa pro ČR 2017   2 hlasy   0,79 % 
Dalších osm subjektů dostalo po jednom hlase 

 

Kdy nás čekají další volby? 

V roce 2020. Pokud nedojde k předčasným volbám do posla-
necké sněmovny, sejdeme se u volební urny na podzim příš-
tího roku 2020, kdy budeme volit krajské zastupitelstvo. 

Volební komise 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se účastnili práce ve vo-
lebních komisích. Jmenovitě to byli: Pavel Chrápavý, Jana Pá-
rová, Dalibor Bartoněk, Jiří Sobola, Blanka Suris, Drahomíra 
Trnková a Jan Sobola. 
Zajímavost: Okamurova SPD nominovala do místní volební ko-
mise u voleb do EP vlastního přespolního „hlídače“. 
O správný průběh voleb a sčítání hlasů se jako zapisovatelka 
postarala Míša Kačírková. 

 

 NÁZOR: Volební účast a její význam 

Naše obec vykázala v posledních volbách do obecního zastupitel-
stva, tak ve volbách do Evropského parlamentu nadprůměrnou 
účast. Platí to nejen v absolutním srovnání, ale i v rámci katego-
rie obcí mezi 500 a 1 000 obyvatel se řadíme k přeborníkům. So-
ciologové by jistě dovedli vyložit, co takové výsledky vypovídají 
o socio-profesním, vzdělanostním či generačním složení místní 
společnosti nebo jak výsledky volební účasti souvisejí s blízkostí 
velkého města. Mimochodem, Jinačovice v posledně jmenova-
ných volbách Brno suverénně převálcovaly. Jsme rádi, že účast 
v obecních volbách byla vysoká i přesto, že jsme se vrátili k ne-
příliš zdravému jevu jediné kandidátní listiny. Není pravda, že 
v takovém případě není o čem hlasovat. Za prvé jde o vyjádření 
důvěry či nedůvěry takové kandidátce, která může zastupitel-
stvu signalizovat sílu mandátu a dát mu vítr do plachet, v opač-
ném případě jej sebrat. Volební účast má však ještě jeden stěžejní 
význam. Účast ve volbách zároveň neznamená nic méně, než ple-
biscit, ve kterém dáváme najevo, že způsob, kterým si své zá-
stupce volíme, považujeme za samozřejmý či jediný možný. Zá-
roveň vyjadřujeme, že volit své zástupce a vedení obce v obecních 
volbách je naše nezadatelné právo coby obyvatel této obce. 

V České republice se objevují názory, že příliš velký počet samo-
statných obcí a jejich rozbujelá samospráva je těžkopádná, nee-
fektivní a neekonomická a že komplikuje nalézání kompromisů 
potřebných pro realizaci velkých a společných projektů. Lepší sy-
nergie, slučování investic, úspora financí i agendy, větší tlak na 
rozvoj kultury kompromisu, to vše  jsou jistě relevantní argu-
menty zastánců integrace. Na druhé straně lze namítnout, že 
obecní samosprávy jsou podle kontrol nejlepšími veřejnými hos-
podáři, nedělají zbytečné dluhy a platí včas faktury. Za ještě dů-
ležitější považuji fakt, že právě v prostředí komunální samo-
správy a politiky mají široké vrstvy společnosti možnost získat 
s politickým procesem osobní a hmatatelnou skutečnost ať už 
jako voliči nebo jako jejich volení zástupci. Za nenahraditelný po-
važuji u malých obcí také potenciál pocitu přímé sousedské od-
povědnosti. Právě samostatné obce mohou hrát nezastupitelnou 
roli při obnově a budování důvěry obyvatel v politiku. Na lokální 
úrovni máme šanci seznámit se s realitou a limity reálné politiky 
a na základě této zkušenosti postupně rozvíjet politickou kulturu 
a překonávat zakořeněné vzájemné odcizování se a nepochopení 
mezi voliči a jejich politiky.  Osobně tedy vidím větší výhody 
v současném stavu. Jde mimo jiné také o hluboce zakořeněnou 
pozitivní tradici, která má z domácích demokratických procedur 
zdaleka nejdelší trvání, konkrétně již od poloviny 19. století.  

Návrhy na slučování obcí do větších samosprávných celků se 
v budoucnu určitě budou objevovat, stejně jako snahy o omezo-
vání místních samospráv, jak ukazuje například debata o novele 
stavebního zákona. Pokud to vidíte podobně jako já a pokud si 
chceme obecní samosprávy udržet, může být vysoká volební 
účast v obecních volbách významným a jasným vzkazem.                             

Tomáš Dvořák 

!!! Havarijní stav dešťové kanalizace!!! 

Nedávno provedené kamerové zkoušky odhalily havarijní stav po-
trubí u vyústění dešťové kanalizace na jižním konci obce. Stav úseku 
dlouhého několik desítek metrů, kterým protéká dešťová voda po-
sbíraná z celé obce, představoval zejména při pokračování přívalo-
vého charakteru srážek bezprostřední nebezpečí zborcení a ucpání 
potrubí s rizikem zaplavení domů při spodní komunikaci v Cha-
loupkách. Proto jsme se rozhodli porušený úsek urychleně obnažit.  
Polorozpadlé skruže budou vyměněny za nové, jakmile se podaří 
najít zhotovitele, což není vzhledem k vytíženosti stavebních kapa-
cit jednoduché. 

Dešťová kanalizace vznikala před desetiletími svépomocí obyvatel 
obce. Staré skruže jsou z prostého betonu bez armatur a v daném 
úseku byly po dlouhá léta zahrnovány dalšími a dalšími vrstvami 
navážky až se z úrovně těsně pod povrchem ocitly v hloubce něko-
lika metrů. Příslovečnou poslední kapkou, ne-li pak hlavní příčinou 
jejich destrukce byl fakt, že přes inkriminovaný úsek byl těžkou do-
pravou obsluhován stavební dvůr při budování splaškové kanali-
zace a čistírny odpadních vod cca před deseti lety. 

Lze předpokládat, že náklady na odstranění havárie a vybudování 
nového úseku dešťovky se budou pohybovat v řádu milionů. 
Všechny občany nyní prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu 
v okolí výkopu a respektování označení zakazujících vstup. Přede-
vším prosíme o poučení dětí, aby do zakázaného prostoru vůbec ne-
vstupovaly kvůli hrozícímu nebezpečí sesuvu zeminy nebo propadu 
potrubí.                                                                                               -st- 

 

Obec získá nové víceúčelové hřiště 

Minulý týden začala na pozemku mezi krajskou komunikací a sokol-
ským areálem stavba nového sportovního hřiště s umělým povr-
chem. Hřiště nabídne plochu k provozování všech obvyklých míčo-
vých sportů, připraveny budou také kabeláže a patky k budoucímu 
umělému osvětlení, na které snad najdeme prostředky v příštím 
roce. Zároveň jsme zahájili přípravné konzultace s vizí proměny ce-
lého pozemku v příjemný veřejný prostor zahrnující sportoviště, 
dětské hřiště, veřejnou zeleň a prostor k setkávání lidí různých zá-
jmů a generací. 

Hřiště by mělo být dokončeno do konce září. Náklady činí 1,2 mili-
onu Kč. Částkou 500 000 Kč nám na jeho výstavbu přispěla společ-
nost Aspire Sports zabývající se prodejem sportovního vybavení, 
která aktuálně v průmyslové zóně staví své nové sídlo.                     st- 
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T E L E G R A F I C K Y  

Statistika 2018 

K 1. lednu 2019 žilo v naší obci 749 trvale přihlášených obyvatel. 
Pokud jde o migrační bilanci: 24 obyvatel se k nám přistěhovalo 
a dvanáct lidí odešlo, v obou případech byly migrace genderově 
vyvážené, mužů a žen přesně půlka. Statistické šance obou po-
hlaví nenarušila ani porodnost, na čtyři kluky přišlo na svět čtvero 
děvčat. Také v přirozeném přírůstku zůstal trend mírně pozitivní, 
zemřeli 3 muži a jedna žena. Oproti roku 2015 přibylo v obci 66 
obyvatel. Vývoj letošní statistiky zatím ukazuje, že trend pokra-
čuje. Už příští rok nás může být 800. Přidělování nových čísel po-
pisných se v roce 2018 zastavilo na čísle 278. 

Kaplička má nové dveře 

Na podzim 2018 byly vyměněny vstupní dveře u kapličky sv. Máří 
Magdaleny za přispění dotace získané z programu Ministerstva 
zemědělství ČR určeného na údržbu a obnovu kulturních a ven-
kovských prvků. Na kapličce ještě plánujeme provést nátěr oken. 
Jak jste si mohli všimnout, loni se také kaplička v adventním čase 
rozsvítila. Starosti nám zatím působí porouchaný „zvoník“, tedy 
elektronické zařízení, které řídí vyzvánění zvonu. Jedná se o nety-
pické zařízení, které bude zřejmě nutno úplně nahradit. 

Novým starostou Sokola je Marek Trejtnar 

Do stodvacátéhoprvého roku své existence vstoupila místní so-
kolská jednota v čele s novým starostou a také s publikací o své 
bohaté minulosti, kterou ve spolupráci s obcí připravil Pavel 
Chrápavý. Odstupujícímu starostovi Martinovi Kloudovi děku-
jeme za roky plodné spolupráce. 

Nelegální ubytovna Valero 

Ubytovna zahraničních dělníků, která obyvatele obce v minulém roce 
naplňovala obavami, již zřejmě nefunguje. Nevíme s jistotou, zda to 
způsobil pokles zájmu o zahraniční agenturní pracovníky nebo zda 
provozovatele nakonec dostihla podání, která obec adresovala více 
než desítce úřadů. Tak či onak, pohyb osob v objektu ustal nebo je jen 
sporadický. Jednou ze skutečností, které během existence ubytovny 
vyšly najevo, je, že některé části objektu stojí bez právního ošetření 
na obecních pozemcích. Vlastník vyvíjí na obec nátlak ve věci uvedení 
existující situace do právního souladu, což je z hlediska obce možné 
až tehdy, kdy budou zcela prokazatelně odstraněny jakékoliv pochyb-
nosti stran budoucího využívání objektu. 

Brigády na obecní chatě 

Během uplynulého roku a půl proběhlo několik dobrovolných bri-
gád na obecní chatě. Jejich výsledkem je postupná kultivace ce-
lého prostředí, naposledy například vybudování venkovního 
schodiště do sklepa. Do budoucna plánujeme dovybavit chatu dal-
ším zařízením pro pořádání menších akcí včetně např. chybějící 
toalety. Za účast na brigádách děkujeme zejména chase, která 
chatu několikrát do roka využívá k setkáním. 

Zajištění terénních prací před deštěm a zábory veřej-
ných prostranství 

Po zkušenostech s letošními přívalovými dešti, které na několika 
místech v obci opakovaně splavily velké množství zeminy, písku 
a štěrku na naše komunikace a způsobují zanášení systému deš-
ťové kanalizace a navazujícího koryta Mnišího potoka, bude nutné 
ve spolupráci se stavebním úřadem přísněji dohlížet na zákonem 
předepsané zajištění terénních prací na stavbách, zvláště ve sva-
žitém terénu a bezvadném umístění deponií odtěžené zeminy. 
Upozorňujeme současné i budoucí stavebníky, že případy splavo-
vání materiálu do dešťové kanalizace jsou nepřípustné, jsou na-
příště monitorovány a obec prověří vymáhání náhrady způsobe-
ných škod. 

S tím souvisí také rozmáhající se případy nenahlášených záborů 
veřejných prostranství, například pro umístění kontejnerů nebo 
uložení stavebního materiálu. Zábory je nutné hlásit na OÚ, děku-
jeme všem, kteří tak činí. Pokud se situace nezlepší, zváží OÚ za-
vedení poplatku, popř. depositu, tak jak je to obvyklé v některých 
jiných obcích a městech. 

Rušení klidu o nedělích 

Poslední prázdninovou neděli (vlastně i sobotu) asi mnohým 
z nás pokazila bezohlednost subdodavatelské firmy na stavbě 
haly All Black, jejíž pracovníci přes upozornění zástupce OÚ po 
celý víkend prováděli hlučné práce, v neděli dokonce již od šesti 
hodin ráno. Spolumajitel firmy Esox odpovědné za celou stavbu 
přislíbil na osobním jednání v kanceláři OÚ nápravu. Bohužel mi-
nulý pátek došlo k flagrantnímu porušení nočního klidu. Přivo-
laná hlídka Policie ČR zjistila na stavbě situaci, bohužel nám však 
sdělila, že zákrok proti rušivé činnosti není v její kompetenci. Zvá-
žíme zavedení přestupkového řízení. Na pořad dne se tak dostává 
možnost zavedení obecně závazné vyhlášky, která by stanovovala 
zákaz používání hlučných strojů v neděli a umožnila její případné 
vymáhání Policií ČR. V takovém případě by však vyhlášku museli 
přiměřeně dodržovat také všichni obyvatelé obce a vzdát se 
kromě nezbytných případů nedělního sekání či řezání. Jsou celé 
země, ale také obce v ČR, kde je taková regulace kulturní samo-
zřejmostí. Názory se však různí. Zvažujeme iniciování veřejné de-
baty na toto téma. 

Dílčí úpravy v lokalitě Člupky-Sýčky 

V létě se rozběhly dílčí stavební práce také v jižní části obce. Jde pře-
devším o dobudování chybějícího úseku komunikace propojující 
Chaloupky s komunikací Sýčky kolem domů Pantokových a Vese-
lých. V úseku byly položeny konstrukční vrstvy, domodelován terén 
a vydlážděn chodník. Netrpělivě čekáme na dokončení povrchu vo-
zovky.  Další stavbou je svažitý chodník, který umožní pěším z loka-
lity Člupky kratší cestu na spodní komunikaci a také do Chaloupek. 
Napojena bude také stará cesta z Chaloupek pod Tlačbabovou za-
hradou. Obohacení sítě pěších komunikací a alespoň částečnou ná-
pravu dostupnosti špatně územně naplánované lokality Člupky 
očekáváme také od schodiště, které propojí slepou ulici v Člupkách 
s Leséčkem a s cestou vedoucí ke studni v Chaloupkách. 

 

 

Realizaci všech uvedených staveb provádí na základě dohody 
uzavřené s obcí společnost Investmanagement. Ačkoliv nebyly 
dodrženy smluvní termíny dokončení všech staveb, doufáme, že 
vzhledem k vysokému stupni rozestavěnosti se podaří naplnění 
dohody posunout do zdárného konce. 

Zoologická zahrada chce investovat v bažantnici 

Ředitel brněnské Zoo dr. Hovorka konzultoval s obcí záměr vy-
budovat v areálu bažantnice větší „Záchranné centrum“. Mohli 
by v něm být umístěni větší živočichové včetně šelem. V centru 
by mohly také probíhat vzdělávací aktivity a mohlo by být více  
otevřené veřejnosti než současná záchranná stanice.                                                                
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Konec projektu přístavby mateřské školy: Co dál? 

Odvrácená strana dotací 

V květnu tohoto roku skončila část několikaletého příběhu projek-
tování a financování přístavby mateřské školy. Je to velmi rozpa-
čitý konec. I když obec na stavbu postupně získala tři dotační tituly 
v celkové výši téměř deset milionů Kč, přístavba, která měla vy-
růst na části pozemku stávající zahrady a hřiště u MŠ, se nakonec 
stavět nebude. Příběh nabízí nejen pohled do práce zastupitelstva, 
ale také poučení o tom, jak je v naší zemi prováděna dotační poli-
tika a jak díky ní dochází ke znehodnocování smyslu a potenciálu 
dotací, lhostejno zda národních či evropských. V krátkosti si tento 
příběh pojďme zrekapitulovat. 

Projekt přístavby MŠ jsme na základě dotační výzvy připravili 
v roce 2016, kdy ještě doznívaly některé efekty ekonomické krize. 
Na základě tehdy obvyklých cen stavebních prací měla dotace po-
krýt 90 % předpokládaných nákladů. V té době také nebyla nouze 
o zhotovitele, obecní zakázky byly velmi oblíbené a soutěžily o ně 
i velké a renomované firmy. Po neúspěchu první žádosti jsme se 
stejným projektem podali žádost o rok později a dotaci ve výši cca 
5 milionů Kč jsme získali. Jde o evropskou dotaci rozdělovanou 
v rámci  Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) a administrovanou prostřednictvím Místní akční skupiny 
(MAS) „Brána Brněnska“ sídlící v Kuřimi. Soutěž o dotaci byla 
v Kuřimi na „MASce“ zpracována docela rychle, obec ostatně zís-
kala v hodnocení bonifikaci za rychlost a dobrou připravenost 
projektu. Škoda jen, že bonifikováni za rychlost nejsou také úřed-
níci, kteří mají na ministerstvech na starost konečné vydání roz-
hodnutí o dotaci. Dočkali jsme se jej po opakovaných odkladech 
termínu až po roce a čtvrt, tedy v únoru letošního roku. Pro zají-
mavost, žadatelé mají na administrativně náročnou přípravu žá-
dostí v prostředí neustále se měnících pravidel obyčejně několik 
měsíců, zpravidla ne více než dva. Mezitím se situace na trhu radi-
kálně proměnila. Do výběrového řízení, které jsme na základě pří-
slibu dotace mohli již v létě loňského roku vypsat, se nám přihlá-
sily tři víceméně neznámé firmy, z nichž jedna vzbuzovala vážné 
pochybnosti, ale nejvíce nás udivil posun cen. Dotace by nám v da-
nou chvíli nepokryla ani polovinu potřebných nákladů. Nabídkové 
ceny činily deset, 12,5, resp. 13,5 milionu Kč (vč. DPH), v projektu 
přitom nebylo zahrnuto zařízení školky. 

Proto jsme, stále bez pravomocného rozhodnutí z IROPu,  hledali 
další dotační peníze. Úspěšně. V prosinci 2018 přišla na OÚ zpráva 
o přidělení „národní“ dotace z ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ve výši cca 4,5 milionu Kč. Na konci února letošního 
roku se sešla také obě rozhodnutí a již od konce roku minulého 
jsme byli na odpovědných místech několikrát ujištěni, že dotace se 
dají zkombinovat. Situace na trhu se však nezlepšila a do dalšího 
výběrového řízení se přihlásila jediná firma, která nebyla schopna 
doložit potřebné reference o úspěšně realizovaných stavbách. Re-
nomované firmy měly v té době již dostatek soukromých zakázek 
nekomplikovaných povinnou dotační byrokracií. Propadali jsme 
beznaději. Podmínkou dotace z MŠMT totiž bylo zvládnout stavbu 
i kolaudaci do konce roku. V dubnu jsme se naposledy pokusili 
o výběrové řízení. Slušná firma ochotná zvládnout pod vysokými 
sankcemi stavbu v šibeničním termínu nás naplnila novým odhod-
láním. 

Ještě na pracovním zasedání zastupitelstva v květnu letošního 
roku vypadalo vše optimisticky a zastupitelé se jednohlasně 
shodli na podpisu smlouvy s dodavatelem a na zahájení stavby. 
O několik dní později však přišla studená sprcha. V situaci, kdy se 
správce dotace z IROP měl závazně a písemně vyjádřit, se na-
vzdory předchozím ujištěním o opaku ukázalo, že paralelní využití 
obou dotací nebude možné. To vše poté, kdy jsme rozpočtové po-
ložky stavby na základě požadavku s vypětím sil oddělili tak, aby 
mohly být proúčtovány v každém dotačním titulu zvlášť. 

Spontánní reakcí na tento způsob dvouleté zkušenosti s tako-
výmto „makáním pro lidi“ a „manažerským“ řízením státofirmy 
bylo pochopitelně na všechny dotace se jednou provždy „vykaš-
lat“. Bez nich je však dnes pro malou obec takřka nemožné inves-
tovat. Rázem jsme se však ocitli v situaci, kdybychom stavbu za 
15 milionů, až tam se cena nakonec vyšplhala, museli ze dvou tře-
tin hradit z běžného rozpočtu obce a pravděpodobně také za po-
moci bankovního úvěru. Za těchto okolností jsme se rozhodli od 
realizace projektu ustoupit a obecní peníze raději využít jinak (viz 
článek k opravám místních komunikací). Využijeme pouze třetí 
úspěšně získanou cca půlmilionovou dotaci ze Státního fondu ži-
votního prostředí určenou na renovaci školní zahrady a hřiště. 

K rozhodnutí záměr opustit přispěla i skutečnost, že u projektu, 
který jsme od samého počátku přizpůsobovali dotačním možnos-
tem, se během uplynulých dvou let zřetelněji ukázaly jeho nevý-
hody. Zejména po koupi objektu bistra se ukazuje, že cestu k roz-
šíření a modernizaci MŠ bude výhodnější hledat  v rekonstrukci 
celého objektu někdejší školy, který MŠ v současné době sdílí 
s obecním úřadem a knihovnou. 

Koupě bistra 

Úvahy o možném přesunu úřadu a knihovny vstoupily do hry, 
když jsme v listopadu loňského roku začali zvažovat koupi objektu 
Bistra Pekárna od manželů Jelínkových. Postupné snižování inze-
rované nabídkové ceny na konečných 5 990 000 Kč došlo do  

 

bodu, kdy strach z nemalé zátěže obecního rozpočtu převážila 
obava, že se najde kupec, který bude chtít v objektu uprostřed návsi 
realizovat záměr z hlediska potřeb obce zcela nevhodný. Čerstvá 
zkušenost s nelegální ubytovnou společnosti Valero přitom  byla dů-
ležitým mementem, a to tím více, že v objektu bistra by na základě 
současného územního plánu šlo o záměr legální, resp. legalizova-
telný. 

K myšlence, že by se OÚ, knihovna a třeba i pošta mohly v blíže ne-
určené budoucnosti přesunout do nyní již obecního objektu bistra, 
tedy nebylo daleko. Má své opodstatnění historické, urbanistické i 
logistické. Bylo nám ovšem jasné, že do objektu bude nutné investo-
vat nemalé prostředky, nemluvě o celkové revitalizaci prostoru ná-
vsi. Formou daru jsme od našeho spolupracovníka ing. Tomáše In-
dry dostali také kvalitní architektonickou studii možné podoby cen-
trální části návsi, kterou jsme na jaře prezentovali na veřejném za-
sedání a do které lze nahlédnout na OÚ. V dané chvíli bylo zřejmé, že 
minimálně z krátkodobého hlediska bude nutné pokusit se bistro a 
obchod využívat ke stávajícímu účelu. Zejména pokud jde o obchod, 
se však nabídky nehrnuly i přes aktivní snahu někoho k jejich pro-
vozování získat v blízkém okolí. Návrh, se kterým přišlo „konsor-
cium“ Jelínek/Goldammer, nám nakonec vytrhl trn z paty, a to tím 
spíše, že po letech, kdy jsme měli v Jinačovicích dvě pohostinské pro-
vozovny, se schylovalo k tomu, že možná nebudeme mít ani jednu.  

Palasova stodola 

Několik zoufalých týdnů bez hospody jsme si nakonec na rozhraní 
zimy a jara z důvodu adaptace stávající provozovny vyzkoušeli. Do-
kud tedy nebudou k dispozici vhodnější prostory, bude hospoda 
fungovat tam, kde je nyní. Samozřejmě se asi většina z nás shodne 
na tom, že hospoda patří „ke Střížům“. Otázku, zda se tam ještě ně-
kdy vrátí, však musíme nechat otevřenou. Ukončení provozu této po 
řadu generací fungující provozovny nás postavilo ještě před další 
problém. Pokud z nějakého důvodu nebude nadále k dispozici sál u 
Střížů, ztratíme prostor pro pořádání plesů a dalších kulturních akcí 
pod střechou a budeme se o to více muset poohlédnout po náhrad-
ním řešení. Tento aspekt dostává do pole úvah problém Palasovy 
stodoly. Po letech nadějí na revitalizaci této obecní dominanty, kdy 
byl ještě na jaře na stole plán na finančně příznivou variantu sanace 
spodního zdiva a přebudování horního patra na víceúčelový kul-
turně sportovní prostor,  ukázala expertíza přizvaného statika s de-
finitivní platností, že stodolu rozumně využít nepůjde. Nutná stabi-
lizace stropu a podlah na potřebnou nosnost by ekonomicky postrá-
dala smysl. Mezi dalšími variantami se tak reálně otevírá možnost 
demolice objektu a využití obecních pozemků v této lokalitě k vý-
stavbě nebo jen k financování nějakého nového sportovně kultur-
ního krytého objektu. 

Všechny uvedené skutečnosti nicméně přibližují zastupitelstvo ke 
zformulování akčního plánu, který bez ohledu na dotační tituly a ná-
hlou potřebu umožní optimální a plánovitou dislokaci jednotlivých 
zařízení a jejich postupnou realizaci. Rozhodnutí budou úkolem ná-
sledujících měsíců.                                                                                  -st, mst- 

 

„Co to tam zase stavíte?“ aneb Co se děje v „zóně“ 

Otázka položená v titulu volně shrnuje různé dotazy a povzdechy, 
které opakovaně slýcháme stran výstavby v „průmyslové zóně“. 
Areál, který jsme si takto zvykli nazývat, doznal za poslední rok vel-
kých změn a jsme si dobře vědomi, že z hlediska informování jsme 
se ocitli daleko za očekáváním občanů. Právě informování je prak-
ticky to jediné, co můžeme jako zastupitelé s touto výstavbou dělat.  

Pokud jste tedy nezachytili informace podávané průběžně na veřej-
ných zasedáních nebo prostřednictvím internetu, pokusíme se zde 
tento vývoj shrnout. Naposledy jsme ve zpravodaji informovali 
o stavbě haly Velsbike, s. r. o., která je výhradním distributorem jízd-
ních kol Superior pro ČR a SR a autorizovaným dealerem motocyklů 
Honda. Stavba byla mezitím dokončena a firma do Jinačovic pře-
nesla své sídlo. Platí také slib, že za objektem haly vznikne terénní 
cyklistická dráha, která obohatí možnosti sportovního vyžití v obci. 
V posledních měsících zde skončily práce na modelování terénu. 
Podle sdělení majitele společnosti Aleše Balabána bude po osetí 
a zatravnění terénu dráha na jaře k dispozici. Velsbike také nabídne 
na dráze zkušební jízdy zájemcům o elektrokola.  

Poněkud stranou hlavní silnice a tedy i naší pozornosti proběhlo 
rozšíření areálu společností Banador a Hoxter, které však bylo na-
plánováno již v době, kdy společnosti začaly v Jinačovicích působit. 

Aktuálně nejviditelnější změnou v „zóně“ je běžící stavba dosud nej-
rozlehlejšího objektu, kterým je administrativní, skladový a servisní 
objekt společnosti Aspire Sports (All Black), významného distribu-
tora sportovního zboží v celé střední Evropě. Jde o úspěšnou českou 
firmu, která se chystá do Jinačovic přesunout své sídlo z Brna. Vizu-
alizaci objektu můžete najít v článku s názvem Reakce zastupitelstva 
obce na zavádějící informace o areálu zemědělského družstva na 
obecním webu www.jinacovice.eu nebo Vám ji rádi ukážeme na OÚ. 
Navzdory velké ploše, kterou objekt zaujímá, se domníváme, že jeho 
umístění v terénu i vizuální stránka jsou dobře a citlivě řešené a ne-
naruší slušnou podobu celé výrobní zóny. Odstrašujících příkladů 
toho, jak může být současná průmyslová výstavba necitlivá, až bru-
tální, nabízí nejbližší okolí Brna víc než dost. 

Jsme rádi, že naše obec až doposud láká majitele korektních a 
prosperujících firem, jejichž provoz neovlivňuje negativně ži-
vot vesnice. Nejedná se naštěstí o hlučné výrobní provozy nebo 
„montovny“ zaměstnávající stovky agenturních pracovníků, 
které můžeme vidět například v Kuřimi. Největší zátěží pro 
obec tak zůstává stavební ruch, který zprovoznění hal nutně 
předchází. Ani  zde si na partnerství s investory nemůžeme stě-
žovat.  Ačkoliv se v rámci stavebních řízení snažíme firmám 
nic neulehčovat a především úzkostlivě chránit obecní in-
frastrukturu, nestaví se investoři k obci zády a jsou připra-
veni vyslyšet naše obavy a připomínky. Důkazem dobrých 
vztahů jsou také nemalé prostředky poskytnuté ve prospěch 
obce, jako mnohasettisícový dar obci od Banadoru, zmíněná re-
alizace dráhy pro cyklisty (Velsbike), půlmilionový příspěvek  



Obecní úřad Jinačovice a Zastupitelstvo obce Jinačovice, 9. září 2019                                                                                                                                                  3 

 

na víceúčelové sportovní hřiště (All Black) nebo pozemek darovaný 
obci v průmyslové zóně.  

Obec, která dosud v „zóně“ nevlastnila ani „metr“, tak získá do svého 
vlastnictví pozemek o výměře cca 1000 m2.  V této souvislosti se ob-
jevily spekulace a nepodložená obvinění, že výměnou za tento pozemek 
vedení obce tolerovalo údajné porušení regulativu stanovujícího maxi-
mální možnou zastavěnost plochy průmyslové zóny, což se nezakládá na 
pravdě, jak jsme obsáhle vysvětlili na březnovém veřejném zase-
dání zastupitelstva. Dotčený pozemek poskytl společnosti All Black 
další vlastník pozemků v zóně společnost Novotax, a to za účelem kom-
penzace nezastavitelného podílu plochy, kterou určuje regulativ zave-
dený v poslední změně územního plánu současným vedením obce v mi-
nulém volebním období. Společnost All Black tak mohla zastavět větší 
část svého vlastního pozemku. Regulativ se netýká jednotlivých parcel, 
ale plochy „zóny“ jako celku tak, jak je vymezena v územním plánu. Ne-
rozhodla o tom obec, ale místně příslušný úřad, konkrétně odbor územ-
ního plánování MěÚ Kuřim, do jehož výsostné kompetence takové roz-
hodnutí spadá a který ručí za jeho soulad se zákonem. Obec se s tímto 
stanoviskem ztotožnila. Pozemek převedený obci je tedy v tuto chvíli 
z principu nezastavitelný, může mít však strategickou hodnotu a roz-
hodnutí o jeho budoucím využití je zcela v rukou tohoto či budoucích 
zastupitelstev, tedy v rukou nás občanů. 

Máme-li se vrátit k otázce v titulu článku, cítíme potřebu znovu zdůraz-
nit, že obec zde nestaví nic. Obec zde nevlastnila žádné pozemky a o 
tom, že zde budou vyrůstat objekty určené pro výrobu, rozhodlo teh-
dejší zastupitelstvo obce nevratně již před dvaceti lety. Stavební boom 
v „zóně“ tedy absolutně nesouvisí s aktuální politikou obce, ale je pouze 
dokladem hospodářského oživení a investičního apetitu soukromých 
společností, které během let pozemky odkoupily vesměs od soukro-
mých vlastníků v obci. Není náhodou, že ve stejném časovém horizontu 
se po letech ekonomické stagnace „rozjela“ také výstavba rodinných 
domů v „satelitu“ Člupky–Sýčky. Také zde bylo o výstavbě rozhodnuto 
v době, kdy měli někteří současní zastupitelé sotva po maturitě, pří-
padně ještě v Jinačovicích ani nežili. Úkolem a výzvou pro současné za-
stupitelstvo je tak již jen vytváření podmínek pro dobré partnerství 
obce a investorů v průmyslové zóně s přáním, aby společnosti, které do 
Jinačovic přesunují svou činnost a v některých případech i hlavní sídla, 
měly pocit, že působí na dobré adrese a přijaly Jinačovice za svůj domov 
včetně pocitu sousedské spoluodpovědnosti. Podobně se alespoň drob-
nými kroky snažíme i ve zmíněné obytné lokalitě o to, aby nebyla jen 
„satelitem“, jak byla bohužel vyprojektována, ale aby se stala integrální 
součástí obce. 

Stavební rozvoj a s ním spojený ruch v zóně bude pravděpodobně ještě 
nějakou dobu pokračovat. Další etapu avizoval například Ba-
nador/Hoxter, který vlastní zastavitelné pozemky jednak v areálu bý-
valého JZD, ale také úzký pruh na druhé straně své příjezdové komuni-
kace směrem k Brnu. Žádost o další rozšíření zastavitelné plochy o 
další, byť jen úzký navazující zemědělský pozemek, zastupitelstvo za-
mítlo. Realizaci další etapy avizoval i majitel firmy Velsbike a vzhledem 
k již realizovaným nákupům dalších pozemků očekáváme snahu o po-
volení zatím blíže nespecifikované stavby také u firmy Novotax. Něko-
lik pozemků je dosud ve vlastnictví soukromých majitelů. I u nich se dá 
v budoucnu předpokládat prodej investorům. 

Mimochodem, obec se pokusila pozemek pod nynější stavbou All Black 
získat pro sebe, když byl jako konkurzní podstata po zkrachovalé sta-
vební firmě Exmost před dvěma lety nabídnut v dražbě. Plni odhodlání 
jsme se rozhodli nabídnout až tři miliony Kč. Současný majitel pozemek 
vydražil bezmála za 15 milionů. I tato lekce „z trhu“ může být odpovědí 
na otázku „Co to tam zase stavíte?“                                             -st, mst- 

 

 NÁZOR: Komunikace, dialog a důvěra v politiku 

Široká a různými způsoby vyjadřovaná podpora, které se obecní za-
stupitelstvo v uplynulých pěti letech těšilo, je věcí, na kterou si člo-
věk rád zvykne. Připouštím, že zdání idyly vedlo i k ochabnutí komu-
nikačního entuziasmu, se kterým jádro současného zastupitelstva 
vstoupilo před pěti lety do komunální politiky. Někdy se navíc udá-
losti skutečně valí rychleji, než o nich stihneme podrobně informo-
vat a řádně vysvětlovat přijatá rozhodnutí. Práce v zastupitelstvu 
se stává rutinou a člověk přichází o důležitý pohled z druhé strany. 
Konfrontace, ke které došlo letos na jaře ve věci staveb v průmyslové 
zóně a územního plánování, tak byla vlastně užitečným vytržením z 
letargie a ukázala nám, jak je neustálá komunikace s veřejností a 
permanentní vysvětlovací kampaň důležitá. Proto jsme nesmírně 
vděčni všem, kteří přišli 14. března na veřejné zastupitelstvo a dali 
nám možnost kroky zastupitelstva, resp. vedení obce, veřejně vy-
světlit.  

Nechci se již vracet k podstatě podezření, kterým jsme na jaře čelili. 
Kromě veřejného zasedání jsme uveřejnili vyjádření na obecním 
webu. Zastavím se ale u způsobu, jakým se tato, řekněme s trochou 
nadsázky, kauza zrodila. Dynamika, s jakou jsme během několika 
málo dní čelili petici a zároveň nepřímého, ale zřetelného obvinění 
z korupčního jednání, mě zaskočila. Ne, že bychom do té doby žili v 
ideálním světě. Nepodložená obvinění a podezřívání patří v naší 
zemi k folkloru a daří se jim i v naší obci. Jedním spoluobčanem jsme 
již několik let obviňováni z údajného přijetí úplatku proto, že jsme 
jménem obce uzavřeli oboustranně výhodnou dohodu s firmou, se 
kterou měl dotyčný svůj osobní spor týkající se jeho ryze soukro-
mého zájmu. Co na tom, že dotyčné peníze zcela transparentně smě-
řovaly do obecní kasy. V některých případech zřejmě žádné vysvět-
lování nepomůže, člověk se zkrátka nemůže zavděčit všem. V tom, 
co se stalo letos na jaře, však vidím některé příznaky typické pro ne-
moci současné komunikace. 

Možná si ještě mnozí vzpomeneme, že prosazování kultury dialogu 
a dodržování základních pravidel jeho slušného vedení bylo před 
třiceti lety vepsáno do základů sametové revoluce. V kultivaci dia-
logu má naše společnost i po třiceti letech značné rezervy, čelíme 
však také novým překážkám. Komunikace se zrychlila, rozšířilo a 
znepřehlednilo se také spektrum témat, což samo o sobě hloubce ko-
munikace neprospívá. Dynamicky se vyvíjí také jazyk, úzce se speci-
alizují jazyky odborné, úřední, právní atd. Celkově jsme náchylnější 
ke vzniku různých nedorozumění. Část komunikace jsme přesunuli 
na internet, do sociálních sítí, kde se informace šíří rychleji, než je 
možné je korigovat či vysvětlovat. Zároveň zaklínáme sdělení do  

 

zjednodušujících zkratek, symbolů a nálepek, které je možné 
rychle sdílet. V takové situaci je pochopitelně snadné upnout se 
k jednomu slovu, údaji či izolovanému sdělení a vyvodit z něj zjed-
nodušující nebo zavádějící závěr. Myslím, že k něčemu podobnému 
zde na jaře došlo také a nebudu spekulovat o motivech jednotli-
vých aktérů následných sporů. Šlo o údaj o dvou stech nových ro-
dinných domů, které chce obec údajně dostat do nového územního 
plánu a o smysl slova „prověřit“ v typizované úřední hantýrce. Ne-
divím se, že číselný údaj vytržený z textu zadání územního plánu, 
ve spojení s nesprávným výkladem řadu lidí vyděsil, a to v situaci, 
kdy z obce opravdu chyběla doprovodná vysvětlující informace k 
přípravě prvních kroků územního plánování. Na druhé straně jsem 
přesvědčen, že před podepisováním petic mohl dostat šanci osobní 
dialog. 

Pokud jde o debaty na sociálních sítích, nejsem jejich přítelem. 
Podle mého názoru nám sítě více berou, než dávají. V jejich pro-
středí se nedá smysluplně diskutovat a vysvětlovat. Napsat stručný 
půlstránkový příspěvek dělá z člověka na Facebooku podivína, při-
tom to odpovídá pouhým dvěma minutám souvislé řeči. 

Pohled na krátkou historii obecního FB profilu moji skepsi spíše 
potvrzuje. Nenávistné výlevy na adresu Jana Palacha snad ani ne-
stojí za komentář, potvrzují nicméně, že sítě představují lacinou a 
bezpracnou možnost projevovat emocionální výlevy lidem, kteří 
možná ani názor či argument zformulovat neumí a ve skutečné 
veřejné debatě by si při minimálním pudu sociální sebezáchovy s 
něčím podobným netroufli vystoupit. Facebook však selhává i v si-
tuaci, kdy je diskuse míněna vážně a témata či argumenty na 
skladě jsou. Tlak na rychlé sdílení reakcí posiluje tendenci ke 
zkratkovitému vyjadřování, komunikace nutně utíká k jednotli-
vostem. Jednoduché a nejlépe šokující sdělení, byť nepodložené či 
vyspekulované, se šíří rychleji, než podrobné a poctivé vysvětlení 
složité situace. Konstruktivní dialog stojí vždy mnohem více času, 
úsilí a respektu k názorům druhých než snaha o destrukci.  

Rádi bychom obecní Facebook používali jako užitečný nástroj při 
rychlém šíření jednoduchých informací nebo při potřebě rychlé or-
ganizace různých setkání. K diskusím však raději využívejme sku-
tečnosti, že jsme malá obec, kde se lidé více či méně znají a kde není 
v případě potřeby žádný problém sejít se osobně na úřadě, v hos-
podě či na ulici. A dojde-li k názorovým střetům, můžeme je pro-
diskutovat na veřejné schůzi zastupitelstva. Myslím, že navzdory 
chvílemi vyhrocené atmosféře se i na jaře ukázalo, že právě ve-
řejné zasedání zastupitelstva je pro obec naší velikosti ideální 
platformou pro komunikaci, která je základní podmínkou udržo-
vání důvěry mezi voliči a jejich zástupci. Důvěra v politiku je 
křehká a v naší společnosti dlouhodobě otřesená. Kde jinde ji však 
můžeme zkoušet obnovit, než v rámci sousedské komunity, kde 
spolu lidé mohou osobně mluvit.                

Tomáš Dvořák 

 

 

 

Pošta Partner 

Je to více než rok, kdy nám zástupci České pošty sdělili, že dále 
nebudou spravovat pobočku v naší obci. A jelikož jsme byli roz-
hodnuti služby pošty v Jinačovicích udržet, přicházely v úvahu 
dvě varianty – buď bude poštu provozovat nějaký subjekt nachá-
zející se na území naší obce, nebo by si poštu pod sebe musela 
vzít sama obec.  

Na nabídku provozovat poštu ve stávajících prostorách zareago-
vali manželé Šimkovi, jejichž záměrem bylo služby pošty spojit 
s prodejem dekoračních předmětů. Od prosince loňského roku 
si tak na jinačovické poště můžete nejen zaplatit složenku či vy-
zvednout balík, ale také si pořídit třeba nějaký příjemný dáreček. 
Za obec si velice vážíme toho, že se manželé Šimkovi rozhodli 
provoz pošty převzít a přejeme jim úspěch. Pošta také rozšířila 
svoji otevírací dobu tak, aby byla dostupnější zejména pro pra-
cující občany. 

Současně také ještě prostřednictvím zpravodaje velmi děkujeme 
paní Malé, dlouholeté pracovnici jinačovické pošty, nejen za veš-
keré její služby, které dlouhá léta poskytovala našim občanům 
i přespolním, ale také za to, že odkladem vytouženého odpo-
činku umožnila hladký přechod pošty na  Poštu Partner, jak se 
novému typu provozu oficiálně říká. Děkujeme.               

 -jk- 

 
 

@kvetinovaposta 
 

„Pošta Partner v obci Jinačovice je spojena s obchůdkem 

s květinovými dekoracemi. Příjímáme objednávky na 

vazby z řezaných květin (gratulační, svatební, smu-

teční). Podporujeme lokální řemeslníky.“ 

 

Otevírací doba pošty: 

Po–Čt: 7.15–10.30 15.15–18.00 

Pá:  7.15–10.30 
 

  

 

V Jinačovicích se hraje fotbalový „Okresní přebor“ 

Jedním z bodů volebního programu obecního zastupitelstva 
byla také podpora spolkové činnosti. Jsme proto rádi, že mů-
žeme oznámit vznik dalšího oficiálního spolku v Jinačovicích, 
který vznikl na konci června tohoto roku. 
SK Jinačovice z. s.  se chce zaměřit zejména na podporu fotbalu 
a turistiky a do budoucna možná i jiných sportovních a kultur-
ních aktivit. Sportovní klub sice oficiálně vznikl až v červnu, ale 
již během jara jeho členové začali s rekonstrukcí travnatého 
povrchu na sokolském hřišti, jehož údržbu na základě dohody 
se Sokolem sportovní klub kompletně převzal. Stejně jako 
v předchozích letech se členové SK aktivně podíleli na organi-
zaci zájezdu na dálkový pochod do Rouchovan a v květnu spo-
lek uspořádal tradiční pochod „Jinačovická 25“. 
Před dvěma týdny se v režii spolku odehrál turnaj v malé ko-
pané o Pohár starosty obce, který získává stále větší popularitu 
a věhlas a letos se konal již po páté. Vedle dvou domácích týmů 
se letos zúčastnila také mužstva z Vyškova a z Veselky. Po-
sledně jmenovaní borci také ukořistili trofej pro vítěze. 
Podle průzkumu, který v loňském roce realizovala společnost 
Datnak, si přibližně 45% respondentů myslí, že fotbal je důle-
žitou součástí společenského života na vesnici. Necelá polo-
vina si pak dokonce myslí, že fotbalový klub by měl být v každé 
obci. 53% respondentů je toho názoru, že amatérský fotbal se 
neobejde bez podpory úspěšných firem a že je nezbytnou zá-
kladnou pro kvalitní profesionální fotbal. 
Od září se v Jinačovicích poprvé v historii hraje oficiální fotba-
lová soutěž. Vzhledem k rozměrům hřiště jde o malou kopa-
nou,  v tomto fotbalovém odvětví jsou reprezentanti ČR mistry 
světa i Evropy. Od velkého fotbalu se tato malá verze liší nejen 
rozměrem hřiště, ale i počtem hráčů a hrací dobou. Malý fotbal 
hraje 5 hráčů v poli + brankář a hrací doba je 2 x 30 minut.  
SK Jinačovice začne hrát 5. ligu v rámci Brněnského svazu. Je to 
soutěž, kde startuje dalších 13 týmů z Brna a okolí. Hraje se 
stejně jako „velký fotbal“ systémem podzim–jaro a zápasy 
s každým týmem „doma“ a „venku“. Na podzim nás tak čeká 
šest domácích zápasů, při kterých budeme potřebovat vaši 
podporu a při nichž se můžeme pravidelně potkávat a podeba-
tovat i nad jinými tématy. 
Po vzoru slavného Slavoje Houslice z televizního seriálu 
Okresní přebor chce být náš klub platformou pro místní oby-
vatele a další lidi, kteří mají k naší obci vztah a chtějí ji v malé 
kopané hrdě reprezentovat. 
Do budoucna nabízí brněnská soutěž také možnost zapojení 
mládežnických týmů, které by v Jinačovicích vzhledem k po-
čtům dětí, které skoro každý den pobíhají po travnaté ploše, 
určitě dávalo smysl.   
Typickým domácím hracím dnem bude sobota,  rozpis utkání 
uvádíme níže a najdete jej také na  stránkách www.skjinaco-
vice.cz, případně na stránkách obce www.jinacovice.eu.  
Vzhledem k tomu, že činnost spolku bude vyžadovat nezane-
dbatelné finanční zabezpečení, rádi bychom touto cestou oslo-
vili všechny možné malé i větší podporovatele, kteří by se 
chtěli stát sponzory a pomohli SK Jinačovice v reprezentování 
naší obce.  
Srdečně Vás zveme na naše utkání jak na domácím hřišti, tak na 
hřištích soupeřů a žádáme Vás o maximální fanouškovskou pod-
poru, kterou se budeme snažit „oplatit“ dobrými výkony a zajiš-
těním chutného občerstvení. Sportu zdar a fotbalu zvlášť! 

Zdroj výzkumu: https://www.sport.cz/fotbal/ostatni/cla-
nek/1019691-amatersky-fotbal-v-ohrozeni-zanikaji-stovky-
tymu-zivot-na-venkove-pak-skomira.html               

Jan Urban 

 
 

 

Zápasy SK Jinačovice, podzim 2019 
 

Čt 5. 9. 20:00  Estudiantes C.F.–SK Jinačovice 

So 7. 9. 13:00  SK Jinačovice–FC Čočky 

Pá 13. 9  19:30  FC Kalinka Bohunice–SK Jinačo- 
       vice 

So 21. 9. 16:00  SK Jinačovice–FC Pardálové 

Út 1. 10. 20:15  FC Spitfire–SK Jinačovice 

So 5. 10. 16:00  SK Jinačovice–FC Tiki-Taka Brno 

Út 15. 10. 18:45  FCC Frant. Vláčil–SK Jinačovice 

So 19. 10. 10:15  SK Jinačovice–Los Arbitros 

St 30. 10. 20:45  Palermo–SK Jinačovice 

So 2. 11. 15:00  SK Jinačovice–PKV Stars 

So 9. 11. 16:30  Royal Flush–SK Jinačovice 

Po 18. 11. 20:30  TJ Rotor Magenta–SK Jinačovice 

So 23. 11. 14:30  SK Jinačovice–Corinto 
 

 

http://www.skjinacovice.cz/
http://www.skjinacovice.cz/
http://www.jinacovice.eu/
https://www.sport.cz/fotbal/ostatni/clanek/1019691-amatersky-fotbal-v-ohrozeni-zanikaji-stovky-tymu-zivot-na-venkove-pak-skomira.html
https://www.sport.cz/fotbal/ostatni/clanek/1019691-amatersky-fotbal-v-ohrozeni-zanikaji-stovky-tymu-zivot-na-venkove-pak-skomira.html
https://www.sport.cz/fotbal/ostatni/clanek/1019691-amatersky-fotbal-v-ohrozeni-zanikaji-stovky-tymu-zivot-na-venkove-pak-skomira.html
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Vyhodnocení motivačního systému sběru odpadů 

Když jsme v polovině roku 2017 zaváděli motivační systém sběru 
odpadků, věděli jsme, že v následujícím roce budeme při hodno-
cení odkázáni pouze na údaje za jedno jediné čtvrtletí, které se 
v celoroční bilanci za rok 2017 projevilo. Aby se výsledky úsilí 
každé zapojené domácnosti viditelněji projevily na poplatcích, 
přidali jsme k vypočtené slevě za tři měsíce ještě stokorunové „ná-
borové“ zvýhodnění. Teprve do poplatků vybíraných v letošním 
roce se poprvé promítly výsledky celoročního hospodaření do-
mácností v roce 2018. Pojďme si výsledky společně zrekapitulo-
vat. 

Nejprve základní čísla. Do systému se během roku 2018 zapojilo 
78 % domácností, produkce vytříděných plastů se za uvedenou 
dobu zvýšila o 38 %, u papíru dokonce o 145 %. Nižší přírůstek 
u vytříděného plastu byl způsoben především tím, že naše domác-
nosti dobře třídily plasty už před zavedením motivačního sys-
tému a to do veřejných nádob. S papírem to však bylo horší. Pro-
dukce směsného odpadu se snížila přibližně o 2 %, což není vy-
soké číslo, ale nenechme se zmást, protože za necelý rok a půl se 
zvýšil počet obyvatel naší obce přibližně o padesát, a když přepoč-
teme produkci směsného odpadu na obyvatele, která u nás mo-
mentálně vychází na 150 kg/rok, tak padesát lidí už představuje 
7,5 t (téměř 7 % z celkového množství). Jen pro informaci, množ-
ství směsného odpadu na osobu a rok se v obcích, kde motivační 
systém funguje již několik let, pohybuje pod hranicí 100 t, na dru-
hou stranu tam, kde motivačních systémů nevyužívají, přesahuje 
produkce často hodnotu 200 kg na osobu a rok. Stále je tedy co 
zlepšovat, ale na to, že systém je v naší obci poměrně mladý, jsou 
výsledky velice dobré. 

Abychom uvedená čísla mohli ještě více vylepšit, podali jsme v lis-
topadu žádost o dotaci na nádoby na vytříděný odpad, které měly 
být posléze předány domácnostem, které o ně projevily zájem. Pro-
střednictvím zpravodaje a dalších informačních kanálů jsme vy-
zvali domácnosti, které o takové nádoby stojí, aby se přihlásily na 
OÚ, a můžeme říct, že zájem byl opravdu veliký. Bohužel po téměř 
ročním čekání na výsledky  podané žádosti přišlo v létě oznámení, 
že jsme s žádostí navzdory pozitivním předpokladům neuspěli. 
Hodnocení žádosti budeme ještě analyzovat, jistě se o získání do-
tace pokusíme ve druhém kole. Výzva již byla vypsána. 

 

 

 

V neposlední řadě je třeba také zmínit fakt, že stále dost domác-
ností předkládá k vývozu nádoby se směsným odpadem, které 
nejsou zcela naplněny. Podotýkáme, že se platí za vývoz každé po-
pelnice, je úplně jedno, zda je zaplněna ze třetiny nebo celá. A i 
když je reálně zaplněna pouze ze třetiny, její zaplněnost pro další 
vykazování produkce odpadů vychází z celkového objemu nádoby 
(náš motivační systém totiž není založen na vážení jednotlivých 
popelnic předložených k vývozu, protože je to finančně mnohem 
méně efektivní). To má tedy také vliv na celkovou produkci směs-
ného odpadu a samozřejmě na výši slevy z poplatku za odpad pro 
jednotlivé domácnosti. 

Příspěvek Ekokomu, což je společnost zajišťující třídění, recyklaci 
a využití odpadu, se díky vyšší vytříděnosti našeho odpadu navý-
šil o více než 26 000 Kč, svozové firmě jsme naopak zaplatili 
o téměř 80 000 Kč méně, než v roce předchozím. Na slevách z po-
platků tak obec domácnostem rozdělila téměř 90 000 Kč. Pro úpl-
nost uvádíme, že provoz motivačního systému stojí obec ročně 
27 000 Kč, přibližně 10 000  Kč přestavují náklady za spotřebo-
vané pytle, které pro jednotlivé domácnosti obec pořizuje. V letoš-
ním roce již nebylo vypláceno náborové zvýhodnění a slevy tedy 
odrážejí skutečný efekt třídění. Naopak větší zvýhodnění domác-
ností, které se do systému zapojily a jsou jeho pravidelnými účast-
níky, jsme podpořili zvýšením základní sazby poplatku o 100 Kč. 
Nezapojené domácnosti tedy letos na poplatcích odvedly 600 Kč 
za osobu a rok. Nejúspěšnější domácnosti naproti tomu zaplatily 
pouze 180 Kč za osobu, nejpočetněji odvedená výše poplatku pak 
činila 260, resp. 340 Kč na osobu.  

Vraťme se ještě k podstatě fungování motivačního systému. Po-
stupně se svozové firmě podařilo eliminovat zpočátku poměrně 
časté chyby v načítání kódů z pytlů. Další zkvalitnění by mohly 
přinést právě zmíněné nádoby opatřené trvalými kódy.   

Abychom usnadnili pochopení motivačního systému, uvádíme tři 
typy odměn, které jsou v rámci motivačního sytému stanoveny 
a přidělovány:   

1. Odměna za třídění odpadů (max. 25 ekobodů na osobu) – tato 
odměna se řídí pouze skutečně vytříděnými a zaevidovanými od-
pady, jako je plast a papír. 

2. Odměna za efektivně využívané nádoby a pytle (max. 25 eko-
bodů na osobu) – tato odměna vychází ze závazku domácnosti 
k třídění odpadů, které nejsou adresně sbírané. Např. třídění 
a kompostování bioodpadu nebo třídění skla. Nedá se zjistit, ko-
lik kdo zkompostoval bioodpadu nebo kdo kolik vytřídil skla  do 
veřejných kontejnerů. Co ale změřit lze, jsou obsloužené litry 
sběrných nádob. Z řady výzkumů a statistik vyplývá, že domác-
nosti, které kompostují, přistavují ke svozu popelnici méně 
často, protože popelnice není cítit a déle trvá, než se naplní.  

 

Tuto odměnu získávají především domácnosti, které vyplní od-
padový dotazník a následně ke svozu přistavují pouze plné po-
pelnice netříditelného odpadu. 

3. Odměna za snižování produkce odpadů (max. 20 ekobodů na 
osobu) – tato odměna vychází ze závazku domácnosti ke snižo-
vání produkce odpadů. Kdo např. nekupuje balené vody, topí 
plynem, kompostuje, používá jednu nákupní tašku apod., tak 
tyto způsoby snižování produkce odpadů může uvést jako záva-
zek ke snižování produkce odpadů do svého odpadového dotaz-
níku. Systém následně začne vyhodnocovat, jak domácnost třídí 
a zda má skutečně málo odpadů. 
To znamená, když například dvoučlenná domácnost předkládá 

k vývozu například šest a více pytlů, dostane sice body za vytří-

dění (i když by stejný počet bodů dostala třeba jen za dva vytří- 

děné pytle), ale na další typ odměny již nedosáhne, protože není 

možné, aby tolik odpadu vytřídila. Taková domácnost neplní 

další dvě kritéria a možná si dokonce uměle vytváří odpad, který 

sama nevyprodukovala. Podobně jsou na  tom však i domác-

nosti, které k vývozu nepředkládají žádné nádoby se směsným 

odpadem. Systém totiž pracuje s předpokladem, že nějaký 

směsný odpad v domácnosti vždy vznikne, a i když je ho málo a 

„sousedova popelnice ten jeden pytlík jednou za 14 dnů snese“, tak 

se vlastně domácnost ošidí o část své odměny, protože motivační 

systém nechce, aby se domácnosti zbavovaly směsného odpadu 

jiným způsobem. Musí jej zkrátka vhodit do vlastní popelnice. 

Více se o bodovém hodnocení můžete dočíst na webu správce 

motivačního sytému www.mojeodpadky.cz/vypocetekobodu. 

                                                                                                           -st- 

 

Knihovna v roce 2018 

Se zpožděním přinášíme také bilanci knihovního roku 2018 

a připojujeme poděkování za obětavou práci Šárky Ondruškové 

i Břeti Béma. 

Vážení čtenáři, 

při většině vašich návštěv v knihovně naleznete za pultem sedět 

spíše Břeťu Béma, než mě. Břeťa vám kromě nabídky knih může 

také poskytnout historické fotografie k nahlédnutí, které léta 

sbíral a popisoval. Ty má v několika albech a na vyžádání si je 

v knihovně můžete prohlédnout, zařídili jsme vám k tomu 

i klidný koutek. 

Já od září 2018 pracuji jako vedoucí pobočky Knihovny Jiřího 

Mahena v Medlánkách, a tak pravidelné páteční dojíždění do Ji-

načovic je nad moje časové možnosti. I když přes léto to na kole 

přes les bývalo nesmírně fajn. 

Nyní tedy spíš "zpovzdálí" radím, nakupuji a získávám knihy, ka-

talogizuji, zpracovávám a snažím se co nejdříve vkládat aktuální 

informace na FB a web knihovny (to druhé za skvělé asistence 

Petra Příborského, s kterým spolupracuji na webu knihovny již 

řadu let). 

Během roku 2018 jsem do knihovny získala 334 knih. Celkem 

148 ks bylo koupeno, a to díky letošní štědré finanční dotaci od 

obce ve výši 20 tisíc Kč. Ačkoliv průměrná cena knihy v ČR je cca 

300 Kč, u nás byl průměr snížen na cca 140 Kč. A to díky nákupu 

knih v různých akčních nabídkách, v levných knihách a zejména 

díky městské knihovně v Kuřimi, která i pro naši knihovnu na 

mou objednávku kupuje knihy ve větším množství a za vý-

znamně nižší ceny. 

Ostatních 186 knih byly dary. Dary od čtenářů z Brna i z Jinačo-

vic, dary městské knihovny Kuřim (zrušený výměnný fond), ale 

např. i dary od vydavatelství Crew, které věnovalo do knihovny 

komiksy. 

Snažila jsem se vám také dokoupit knihy, na které se často ptáte 

a které vyžadujete - některé z nich najdete v seznamu na konci 

tohoto článku. Kompletní seznamy jsou pak na FB i na webu kni-

hovny. 

Knihovna se stala kontaktním místem Skautské pošty (což byla 

akce televizní stanice „Déčko“, v návaznosti na stoleté výročí re-

publiky). Do knihovny si s dopisem a pro odměnu chodily 

zejména děti z Kuřimi. 

V loňském roce byly uskutečněny tři „mimořádné“ kreativní díl-

ničky. První dvě u příležitosti 660. výročí obce. Děti měly za úkol 

vymyslet, navrhnout a namalovat obecní znak. Malovalo se na 

papír či složitěji na hedvábí. Do soutěže bylo odevzdáno 

21 znaků, z toho 11 kreslených na hedvábí. Toto tvoření probí-

halo v září a v říjnu. Na facebooku pak byly obrázky vystaveny a 

kdokoliv mohl hlasovat pro nejhezčí znak. Sešlo se celkem 148 

hlasů. Nejvíce hlasů (17,5%) obdržela za hedvábný obrázek 

Kristýna Křenková. Za kreslený obrázek na papíru dostaly stejný 

počet hlasů znaky od Zuzky Černé a Erika Ondrušky. Všechny tři 

děti dostaly krásné odměny. 

Dne 2. 12. jsem se již posedmé v řadě podílela na Rozsvícení vá-

nočního stromku. Pro děti byly v sále vedle knihovny připraveny 

kreativní dílničky. Děti mohly kreslit neviditelné obrázky, razít-

kovat, vyrábět svícínky či sněhové vločky, z cédéčka si vytvořit 

vánočního kapříka, seškrábat či vymalovat obrázky, napsat přá-

níčka, vymalovat textilní srdíčka. O dílničku byl velký zájem. 

Loni poprvé jsem přišla s nápadem "knížky pod stromeček". Čte-

náři mi nosí knihy, z nichž některé uplatním (viz výše uvedené 

číslo - 186 ks darů), ale mám také knihy, které například v kni-

hovně už mám, anebo se do knihovny nehodí. Tyto knihy pak 

byly zabaleny do bílého papíru a s jedním klíčovým slovem umís-

těny pod vánočním stromkem. Celkem pod stromečkem čekalo 

77 knih na své nové majitele! 

   Za obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková 

 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU, ZÁŘÍ 2019 

 

Vážení občané, 

1) Záchranná stanice při  ZOO  Brno v Jinačovicích 

(areál bývalé bažantnice) pořádá v sobotu 14. září 

od 9 do 17 hod. Den otevřených dveří. Všichni zá-

jemci jsou zváni. 

2) Každé pondělí od 18:30 hod. bude probíhat v sále 

OÚ cvičení Tai Chi s paní Jiřinou Hoškovou (vhodné 

také pro začátečníky). 

3) Vždy ve středu od 19:00 hod. bude v sále OÚ pro-

bíhat Pilates – zdravé cvičení pro všechny věkové 

kategorie, cena 80 Kč/hod. Cvičení povede paní 

Irena Pelánková, podrobnější informace najdete na 

obecním webu. 

4) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat 

v pátek a sobotu 20. a 21. září v areálu za Palasovou 

stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména 

odpad, který se nevejde do běžných nádob na komu-

nální odpad. Areál bude otevřen v pátek 20. 9. od 

13:00 do  16:00  hod., v sobotu 21. 9. od  8:00 do  

12:00  hod. Současně bude probíhat sběr velkých 

elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodo-

lou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, 

televizory apod. 

5) Obecní úřad obdržel podnět na zvýšení počtu ve-

řejných nádob na bioodpad. Byl tedy zjištěn stav na-

plnění těchto nádob těsně před vývozem a většina 

z nich (celkem jich máme po obci 12 ks) nebyla zda-

leka naplněna. Z toho plyne, že když zrovna nejde 

organický odpad uložit do nádoby, která se nachází 

nejblíže Vašemu domu, s největší pravděpodobností 

jej bude možné uložit do jiné nádoby. Uložený bio-

odpad je také vhodné občas v nádobě stlačit (např. 

hráběmi nebo lopatou), čímž je možné jeho objem 

snížit až o polovinu.  

6) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pon-

dělí 23. září od 19:30 hod. v sále obecního úřadu. Pro-

gram bude nejpozději týden před zasedáním zveřej-

něn na vývěsce OÚ a obecním webu (elektronická 

úřední deska).                                                                  -oú- 

 

 

Kalendář akcí do konce roku 2019 

12. října   Babské hody 

17. listopadu Setkání k 30. výročí sametové revoluce,  
     lampionový průvod 

1. prosince  Vítání občánků a rozsvícení vánočního  
     stromu 

21. prosince  Živý Betlém  

     Vánoční besídka pro seniory s občerstve 
     ním (termín bude upřesněn) 

     Zájezd do vinného sklepa (termín bude  
     upřesněn) 

 

 

Do příštího čísla připravujeme:  

Územní plán obce – kuchařka pro občana 

Sucho, voda a veřejná zeleň 

Spolky a obecní dotace 

Situace kolem D43 

 

http://www.mojeodpadky.cz/vypocetekobodu
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