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Vážení a milí sousedé, 
dlouho odkládané vydání zpravodaje přinášíme v době, kdy jsme 
si zvykli očekávat spíše špatné zprávy. Ve chvíli, kdy vzniká tento 
úvodník, vlastně není jasné, jaká bude situace, až jej budete číst. 
Každá krize ale jednou skončí. Už teď se na to těšíme a pevně vě-
říme, že už zanedlouho se budeme opět scházet venku nebo chodit 
přát jubilantům na posezení a popovídání a ne jako dnes, jen mezi 
dveřmi.  
Snad Vám mezitím náš obecní plátek přinese i důvody k radosti, 
vždyť obci se v poslední době daří. Ve všech minulých vydáních 
Zpravodaje jsme se ostatně snažili hledět spíše do budoucna. 
Přesto si však dovolíme také trochu rekapitulovat. Cítíme, že i v 
naší obci s výjimkou nádherného letního „rozvolnění“ zeslábla 
normální osobní komunikace, veřejných zasedání zastupitelstva 
ubylo a informace o práci úřadu a zastupitelstva mezi Vás ne-
proudí tak, jako za normální situace. K rekapitulaci je toho přitom 
docela dost. Kromě toho jsme na jaře poměrně dlouho čekali na 
vyjasnění některých důležitých záležitostí, k němuž během léta a 
na začátku podzimu skutečně došlo. Nyní Vám již můžeme podat 
ucelené zprávy. Týká se to například přístavby školky a jiných in-
vestic.   
Jedno speciální ohlédnutí dlužíme bezesporu jarní fázi koro-
nakrize. Myslíme, že jsme ji v obci zvládli dobře. Obcím nebyla 
v opatřeních vymezena žádná zvláštní role, přesto jsme se snažili 
drobným způsobem přispět k překonávání nejistoty a k zajišťo-
vání ochranných pomůcek potřebným a ohroženým sousedům. 
Nebylo toho vlastně příliš třeba, protože svoji sílu a soudržnost 
prokázala naše komunita jako celek. Chceme proto využít příleži-
tosti a ještě znovu poděkovat všem, kdo šili a distribuovali roušky, 
všem, kdo přizpůsobili poskytované služby potřebám ostatních, 
kdo pomáhali blízkým s nákupy a zařizováním nezbytností. Vě-
říme, že jako obec nás krize posílila a že to bylo v době letního 
„rozvolňování opatření“ znát na všeobecné radosti ze setkávání 
nejrůznějšího druhu.  
Ani v nastalé nové krizi vláda nepřistoupila k systematickému vy-
užití potenciálu obecních samospráv. Buďme však připraveni čelit 
následujícímu období společně. Příležitost k využití naší soudrž-
nosti patrně ještě přijde. Obecní úřad každopádně opět nabízí po-
moc, především starším občanům. Pokud budete mít konkrétní 
problém, budeme se snažit Vám pomoci, samozřejmě v mezích na-
šich možností. 
Do budoucna nám krize přinesla také některé nové zkušenosti. 
Cyklistický boom a hlad obyvatel po lokální turistice nám připo-
mněl, že žijeme v těsném zázemí velkého města a Jinačovice byly 
letos postaveny do role dílčí turistické destinace, která může zů-
stat trvalým jevem. Je to jistě výzva k přemýšlení.  
Čeká nás kulturně chudý podzim. První obětí restrikcí se staly 
Babské hody. Trnůvka se stihla sejít pouze k první zkoušce vánoč-
ního představení, na řadě je patrně lampionový průvod a ohro-
ženo je jistě i tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Přejme si, aby 
tomu tak nebylo. Hlavně si přejme pro všechny pevné zdraví 
a dobrou mysl. Přejme také co nejmenší újmu všem našim živ-
nostníkům, podnikatelům a firmám působícím v naší obci. Víme, 
že někteří neprožívají jednoduché období. Zkusme je podle svých 
možností podpořit, byť třeba jen symbolicky. 
Pokud jde o obec a o její hospodaření, nikdo ještě neví, jaké budou 
konečné dopady krize na obecní rozpočet. Zatím se na straně státu 
projevuje spíše snaha utrácet, a tak se v posledním roce objevuje 
řada nečekaných dotačních příležitostí. Pochopitelně se jich sna-
žíme ve prospěch obce smysluplně využívat, i když to klade velké 
nároky na administraci a termíny jsou zpravidla šibeniční.                                                                   

-st, mst- 
 
Coronavirus a veřejná zasedání zastupitelstva 
V časech šíření infekce nákazy došlo pochopitelně k omezení mož-
ností scházet se u veřejných zasedání zastupitelstva. V letošním 
roce proběhla pouze čtyři, poslední 15. října. Protože se ozvaly 
hlasy kritizující fakt, že se zastupitelstvo schází v době doporučené 
izolace a zákazu shromažďování a riskuje tím šíření nákazy, dovo-
lujeme si podat stručné vysvětlení.  
Smyslem veřejných zasedání je samozřejmě poskytnout občanům 
možnost průběžné kontroly práce zastupitelstva a zastupitelstvu 
zase možnost informovat a s občany diskutovat. Z tohoto hlediska 
je skutečně konání  zastupitelstva v období karantény nesmysl. Jsou 
zde však ještě jiné důvody, pro které je nutné zastupitelstvo svolat. 
Zákon např. stanovuje minimální počet zasedání během roku, kon-
krétně alespoň jedno za tři měsíce, pokud nezasáhne vyšší moc.  Ně-
kdy je však třeba svolat zastupitelstvo z ryze praktických důvodů. 
Jde zejména o schvalování záměrů, větších investic včetně smluv 
o dotacích apod., na které nestačí souhlas starosty, ale které podlé-
hají schválení zastupitelstva a které je potřeba provést v určitém 
termínu.  
Na posledním zastupitelstvu jsme mimo jiné schválili již předem 
rozpočtové provizorium pro příští rok, což je bod, o kterém se ob-
vykle hlasuje až v samém závěru roku. Pokud by však z nějakého 
důvodu nebylo možné včas projednat rozpočet a zároveň schválit 
provizorium, obec by byla paralyzována. Některé aspekty a kompli-
kace současné situace si tedy naopak svolání zastupitelstva vyžá-
daly a možná znovu vyžádají. Každopádně se zdržíme rozhodování 
o důležitých věcech s dlouhodobým dopadem, které nebyly veřejně 
prodiskutovány, jako by byly například významné přesuny obec-
ního majetku, strategická rozhodnutí apod. Většinu bodů posled-
ního zasedání představovala schválení drobných smluv o služeb-
nostech či pronájmu, zpravidla zřizovatelům infrastruktury, drobné  

 
 
 
 
 
  

 
odprodeje v rámci narovnání hranic pozemků či naplnění již dříve 
naplánovaných a schválených smluv budoucích. 
Kromě toho jsme schvalovali nákup multifunkční lesní techniky 
(cca 1,2 mil. Kč) s využitím poskytnuté dotace, zamítli jsme podpis 
pro obec nevýhodného dodatku ke smlouvě o spolupráci se spo-
lečností Investmanagement (dokončování lokality Člupky-Sýčky). 
Bylo nutné také včas odsouhlasit žádost o dotaci, s jejíž pomocí 
možná budeme moci opravit část návsi, řešili jsme také smlouvu 
na dodávky elektrické energie obci. 
K datu konání zasedání stále platila výjimka umožňující konání 
schůzí zastupitelských sborů včetně obecních zastupitelstev 
s účastí veřejnosti. V sále OÚ bylo připraveno několik míst pro ob-
čany v patřičných  rozestupech, při větší účasti jsme byli připra-
veni přesunout jednání ven. Asi poprvé jsme byli skutečně rádi, že 
návštěva byla nakonec zcela minimální.                                                                

-mst- 

 
Jsme pirátskou obcí?  
Volby do krajského zastupitelstva 
V posledním loňském vydání zpravodaje jsme se zabývali vý-
sledky voleb do Evropského parlamentu. Stejným způsobem se 
krátce ohlédneme za nedávnými volbami do krajského zastupi-
telstva.  Volební účast je v Jinačovicích tradičně nadprůměrná. 
Pokud jde o témata krajské politiky, platí stále, že v plánování 
silniční trasy č. 43, které se naší obce nejvíce dotýká, nemáme 
k dispozici stranu nebo hnutí, které by se významně  profilovalo 
na odporu proti bystrcké trase.  Za neutrální lze podle deklaro-
vaného programu považovat koalici vedenou TOP 09 s podpo-
rou Zelených (Spolu pro Moravu) a Piráty. Těžko říci, zda právě 
to sehrálo roli při vítězství těchto dvou  stran v Jinačovicích. Mů-
žeme-li srovnat výsledky krajských voleb s loňskými volbami do 
EP, stojí za zmínku právě druhé a nyní ještě o něco výraznější 
vítězství Pirátů, výrazné posílení součtu hlasů pro tentokrát od-
děleně kandidující STAN a TOP 09 při stagnaci zisků ANO i ODS 
a propad Okamurových populistů zpět pod pětiprocentní hra-
nici. Přes ni se naopak vyhoupli lidovci.                                     -td- 
 
 

Účast ve volbách do krajského zastupitelstva 2020 
 

Jinačovice versus Česká republika 
 

57,96 %   :   37,95 % 
 

Hlavní zisky hlasů jednotlivých kandidujících stran 
 

Piráti                                                77 hlasů  23,19 % 
Spolu pro Moravu                         53 hlasů             15,93 % 
ANO                                           52 hlasů  15,66 % 
ODS                                             45 hlasů  13,55 % 
Starostové pro jižní Moravu        30 hlasů    9,03 % 
KDU-ČSL       26 hlasů    7,83 % 
 
Dalších 49 hlasů si rozdělilo  šest neúspěšných  subjektů pod 
pětiprocentní hranicí. 

 

Poděkování 
Děkujeme Blance Suris, Pavlu Chrápavému, Janu Sobolovi, 
Drahomíře Trnkové, Jiřímu Sobolovi a zapisovatelce M. Kačír-
kové za jejich práci ve volební komisi. 

 

 

NEČEKANÝ OBRAT: 

Přístavba mateřské školy bude! 
Když jsme se před rokem loučili s přístavbou MŠ článkem s názvem 
„Konec projektu přístavby mateřské školy: Co dál?“, ve kterém jsme 
m. j. popisovali hořce komediální realitu dotací, netušili jsme, že se do-
čkáme dobrodružného finále.  

Poté, co byl neočekávaně vypsán vhodný dotační program minister-
stva financí, exhumovali jsme již pohřbený projekt a v poměrně rych-
lém řízení obdrželi dotaci pohodlně pokrývající většinu nákladů na 
stavbu školky způsobem, o kterém se nám v předchozím boji o využití 
a spojení tří již dříve získaných dotací na stejnou akci ani nesnilo. Zbý-
vala „maličkost“ sehnat zhotovitele a zrealizovat stavbu asi za půl 
roku. Výběrové řízení jsme naštěstí vypsali už zjara, ještě před získá-
ním oficiálního rozhodnutí o zisku dotace a začátkem léta jsme ví-
tězné firmě předali staveniště. Stavba zatím pokračuje podle harmo-
nogramu s drobnými technologickými změnami, které umožní zkrá-
cení technologických přestávek.  

Větší část stavby musí být hotova do konce roku a po úplném dokon-
čení mohou děti nastoupit do nové třídy.  

Je v plánu, že přístavba školky bude sloužit především menším 
dětem. Na objekt bude z východní strany navazovat terasa 
s možností zastřešení, buď proti slunci, nebo také jako ochrana 
před deštěm. Vybudována bude nová školní zahrada s herními 
prvky v přírodním stylu, která na bývalém dvorku vytvoří jakési 
atrium. Na školní zahradu bude využita dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, která byla obci přiznána již v loňském 
roce.                                                                                                        -st- 

 

 Dotace, dotace, dotace… 
Dotační bilance obce v posledním roce a půl významně narostla. Podařilo 
se administrativně zpracovat a získat zřejmě rekordní počet dotačních ti-
tulů v nezanedbatelné výši, které si zaslouží stručný přehled. 

Dotace na opravu místních komunikací nám byla přiznána hned ze 
dvou zdrojů, z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) a také z Jihomo-
ravského kraje. Z těchto prostředků mohla financována oprava komuni-
kace vedoucí za hospodou směrem ke Skále. Z další dotace poskytnuté 
MMR jsme rekonstruovali havarijní část úseku dešťové kanalizace 
v jižní části obce a MMR také přispělo na víceúčelové hřiště. Na lesní po-
rosty a techniku nám byla přiznána dotace z Ministerstva zemědělství 
ČR a ze Státního zemědělského intervenčního fondu (prostřednictvím 
MAS Brána Brněnska). Státní fond životního prostředí poskytne ze svého 
národního programu dotaci na realizaci školní zahrady u MŠ a samotná 
přístavba MŠ, o které informujeme samostatně, je podpořena z pro-
středků  Ministerstva financí ČR. 

Další sérii dotací nám poskytl Jihomoravský kraj, konkrétně na péči o vý-
znamné krajinné prvky, na vybavení úřadu a obecních objektů a na 
splácení úroků z úvěru na kanalizaci a čističku. 

Díky uvedeným dotacím můžeme v současnosti realizovat několik důleži-
tých investic za téměř 17 milionů korun, nejvyšší položku, více jak deset 
milionů tvoří podpora přístavby školky.  

-st- 

Pytle konečně vyměníme za popelnice 
Žádost o dotaci napodruhé úspěšná 

Před několika dny přišla na obec dlouho očekávaná zpráva. 
Dozvěděli jsme se, že obdržíme dotaci na pořízení nádob na tří-
děný odpad do jednotlivých domácností. O tento příspěvek 
jsme v rámci Operačního programu Životní prostředí žádali již 
podruhé, při prvním pokusu jsme skončili těsně pod čarou. 

Ač jde o jednoduchou žádost na nákup zboží s jasným účelem, 
trvalo vyhodnocení žádosti více než rok, a nějakou dobu může 
trvat ještě vydání rozhodnutí a uvolnění finančních pro-
středků. Až šiml dořehtá, obdrží každý účastník motivačního 
sběru tříděného odpadu, který o nádoby projevil zájem, jednu 
popelnici na plast a jednu na papír.  

Protože systém třídění v obci funguje a přináší nezanedbatelné 
úspory občanům i obci, zvažovali jsme v případě neúspěchu 
žádosti uskutečnit nákup popelnic plně z obecních prostředků 
nebo na ně domácnostem poskytnout podstatný příspěvek. 
Zdá se, že nebude třeba.                                       

–st– 

 

!!!Havárie dešťové kanalizace opravena!!! 
Havarijní část dešťové kanalizace v jižní části obce byla v prů-
běhu měsíců března a dubna letošního roku vyměněna. Před 
rokem jsme byli nuceni obnažit asi stometrový úsek koncové 
části obecní dešťové kanalizace. Kamerové zkoušky, které od 
roku 2015 systematicky provádíme, odhalily v tomto úseku 
hrozbu úplného zborcení betonového potrubí. Pokud by 
k němu došlo, kanalizace by přestala plnit svoji funkci a při vět-
ších deštích by hrozilo zatopení velké části Chaloupek. Tato lo-
kalita byla totiž v roce 2010 přehrazena tělesem nové komuni-
kace Sýčky, ve kterém však nikdo nevyprojektoval a nepostavil 
bezpečnostní propust. Na havarijním stavu se v minulosti zře-
jmě výrazně podepsalo zatížení úseku těžkou nákladní dopra-
vou při obsluze stavebního skladu zhotovitelů splaškové kana-
lizace umístěného v lokalitě Pastviska.  

 
 

Odhad nákladů na opravu se rychle vyšplhal ke třem milionům 
a velmi reálnou se stala neveselá vyhlídka odložení či zastavení 
investic do opravy dalšího úseku obecních komunikací  nebo 
nemožnosti spolufinancovat další dotační příležitosti. Navíc se 
ukázalo, že na nutnou rekonstrukci kanálu nebude vůbec 
snadné sehnat zhotovitele. V hodině nejtěžší se však podařilo 
vyjednat na opravu speciální dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR ve výši přesahující dva miliony korun. Celková cena 
dosáhla nakonec necelých tří milionů. Zhotovitelem se stala 
firma Inženýrské stavby Brno, a. s., která v rámci výběrového 
řízení předložila nabídku s nejnižší cenou, což nás potěšilo po 
dobrých zkušenostech s touto společností, která v roce 2017 
provedla dosud nerozsáhlejší rekonstrukci komunikací v Cha-
loupkách a u hřiště. Firma nám také vyšla vstříc v požadavku 
rozšíření akce na výměnu dalších 45 m kanalizace směrem do 
Chaloupek, tento úsek již byl také na konci životnosti. Cena za 
tento úsek včetně zbudování další bezpečnostní revizní šachty 
byla cca 0,5 mil. Kč. V monitorování stavu klíčové infrastruk-
tury budeme nadále pokračovat.                   

 -st- 
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Do Brna po cyklostezce již příští rok? 
O cyklostezce propojující Jinačovice s Brnem a Kuřimí jsme ve zpravo-
daji informovali naposledy koncem roku 2017. Tehdy jste se mohli do-
číst, že přípravu akce si pod sebe převzal Jihomoravský kraj a že nás 
čeká ještě dlouhá cesta ke konečnému vybudování stezky.  
Investice byla následně rozdělena na dvě etapy. První zajistí spojení Ji-
načovic a Brna-Kníniček kolem Mnišího potoka (tzv. Hlubočkem), pra-
covně se nazývá jako trasa R1. Druhá etapa zajistí spojení Jinačovic 
s Kuřimí (vč. „výpadovky“ na Rozdrojovice) v sousedství krajské komu-
nikace. Vzhledem k tomu, že trasa R1 vede většinou po obecních či 
městských pozemcích s minimem zásahu do pozemků soukromých 
vlastníků, bylo její projednávání jednodušší. V červnu tohoto roku bylo 
na realizaci první etapy vydáno stavební povolení a nedlouho poté na-
bylo právní moci. Na stavbu je přislíbena dotace z programu ITI, tzv. Br-
něnské metropolitní oblasti, která čerpá finanční prostředky z evrop-
ských fondů. Během podzimu bude vypsáno výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby, a pokud se nestane nic neočekávaného, začnou zjara sta-
vební práce.  
Stezka byla po četných diskusích a jednáních s řadou dotčených orgánů 
navržena jako asfaltová. K tomuto většinovému stanovisku se po urči-
tém váhání přiklonila také naše obec. Jako možní budoucí správci 
stezky v našem katastru, což je podstatný úsek celé trasy, jsme zohled-
nili především hledisko údržby. Terén cyklostezky je v našem území 
poměrně členitý a při větších deštích tudy protéká velké množství vody 
z celé zastavěné části obce a také z okolních lesních svahů. Vedle rizika 
případného splavování mlatového povrchu by velkou zátěž pro údržbu 
znamenala také náročnější prevence zarůstání stezky. Jen pro infor-
maci, náklady na úsek R1 vedoucí Hlubočkem jsou dle položkového 
rozpočtu stanoveny na cca 20 mil. Kč, většinu nákladů by měla pokrýt 
evropská dotace, zbytek uhradí Jihomoravský kraj. 
Projektová dokumentace na druhou etapu (Jinačovice–Kuřim) je sice 
zpracována, doposud však nebyla ukončena jednání s vlastníky někte-
rých pozemků, bez jejichž souhlasu nebude možné pokračovat. Před-
pokládá se, že se uvedené podaří co nejdříve dořešit, poté bude požá-
dáno o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, realizace 
tohoto úseku tedy jistě neproběhne dříve než v roce 2022. 
Zdá se, že myšlenka cyklostezky, se kterou jsme se již v roce 2015 obrá-
tili na město Brno, se blíží svému  naplnění. K realizaci cyklostezky ne-
byla naše obec nikdy blíže!                                                                              –jk– 
 

T E L E G R A F I C K Y  
Statistika za rok 2019 
K 1. lednu 2020 žilo v naší obci 769 trvale přihlášených obyvatel. 
Pohyb obyvatelstva byl následující: 21 mužů a 26 žen se do obce 
přistěhovalo, jedenáct mužů a čtrnáct žen se odstěhovalo. Naro-
dila se dvě děvčata a pět chlapců. Zemřelo šest žen a tři muži. 
Oproti roku 2018 přibylo tak v obci dvacet obyvatel. 
Přidělování nových čísel popisných se v roce 2019 zastavilo na 
čísle 285, což je o sedm více než před rokem. Přibylo jedno číslo 
evidenční – 514E – pro halu All Black/Aspire. 

Pořizování nového územního plánu se posouvá 
Po zpracování zadání a návrhu územního plánu a vypořádání při-
pomínek k jeho znění se práce na pořizování nejdůležitějšího do-
kumentu obce měly přesunout do další zákonem určené fáze, kon-
krétně k tzv. společnému jednání dotčených orgánů. V jeho rámci 
se mají k návrhu vyjádřit především nejrůznější úřady státní 
správy a posoudit jej ze svého hlediska. Ke společnému jednání 
jsme nakonec návrh podali teprve letos v létě, a to zejména s oh-
ledem na vývoj projednávání trasování D 43 v aktualizaci kraj-
ských zásad územního rozvoje. Pokud bychom bývali společné 
jednání uspíšili, mohlo dojít k situaci, kdyby byl náš ÚP neaktuální 
už ve fázi svého zrodu. Z projednání připomínek obce k aktuali-
zaci ZÚR navíc vyplynulo, že návrhy k regulaci bystrcké trasy 
D 43, která byla v rámci aktualizace schválena a je tedy pro 
územní plánování obcí závazná, máme promítnout právě do vlast-
ního územního plánu, což hodláme spolu s povinným převzetím 
koridoru trasy dodatečně učinit. Společné jednání přitom nebylo 
dosud zahájeno kvůli vyžádanému doplnění dokumentace pořizo-
vatelem. K rozhodující fázi, tedy k veřejnému projednání ÚP, do-
jde až hluboko v příštím roce. 

Oprava další studny 
Podobně jako po rekonstrukci komunikací v Chaloupkách, která 
proběhla v roce 2017, jsme také v dalším opraveném úseku od ná-
vsi kolem Páskových ke Skále provedli revitalizaci místní obecní 
studny. Oprava studny s pumpou umístěné v travnatém ostrůvku 
mezi domem Páskových a komunikací proběhla na prahu letoš-
ního léta. Nebyla tak dobrodružná jako odstraňování několikame-
trové vrstvy „pokladů“ v Chaloupkách. Ve studni však vedle od-
padků téměř chyběla také voda. Během roku se vydatnost trochu 
zvýšila, k menší zálivce jistě bude stačit. Přesto si myslíme, že 
nová skruž s vymývaným oblázkovým poklopem se spolu s úpra-
vou zeleně opět stane pěkným prvkem veřejného prostranství 
a orientačním bodem zákoutí, které při loňské opravě komuni-
kace dostalo novou tvář. Věříme, že postupně opravíme všechny 
obecní pumpy. 

Terénní cyklistická dráha 
Pokud to situace dovolí, plánuje společnost Velsbike uvést do pro-
vozu ještě letos na podzim terénní cyklistickou dráhu umístěnou 
za objektem haly, kterou budou moci využívat také naši občané – 
terénní cyklisté. Dojde tím k rozšíření možností sportovního vy-
žití v obci, v neposlední řadě tím firma Velsbike dodrží svůj příslib, 
který dala obci v počátcích projednávání jejího záměru. O přes-
ném termínu otevření cyklodráhy budeme informovat. Obec počí-
tala s vybudováním přístupové polní cesty k areálu za stávajícími 
halami, prozatím však cesta nebude řešena, pro přístup bude  
 

 
sloužit pěšina v místě plánované cesty, kterou půjde v případě 
častého využívání rozšířit na zmiňovanou cestu.  

Soudní spor Jinačovice vs. Valero 
Vlastník objektu, ve kterém fungovala nelegální ubytovna pro zahra-
niční dělníky, společnost Valero, se bez úspěchu snažila dosáhnout od 
obce zřízení věcných břemen na obecní pozemky, kde byly v minu-
losti části stavby nelegálně postaveny. Případ letos na jaře skončil ob-
čansko-právním sporem před okresním soudem Brno-venkov. Spo-
lečnost Valero se svou žalobou neuspěla. Soud její požadavky odložil, 
po předběžném posouzení by se přiklonil k jejich zamítnutí  jako ne-
důvodných, a doporučil oběma stranám uzavření dohody. Společnost 
Valero nakonec akceptovala návrh obce, který pro kladné vyřízení žá-
dostí společnosti stanovuje zkušební pětiletou lhůtu, po kterou musí 
být objekt využíván v souladu s územním plánem, tedy jako rodinný 
dům pro bydlení. V tuto chvíli se tak děje a tím se snad problém nele-
gální ubytovny definitivně uzavřel.                                     

–red–  
 

NÁZOR: Jinačovice v čase stavební horečky 
Ačkoliv naše obec nemá rozsáhlé rozvojové plochy a ani je v bu-
doucnu neplánuje rozšiřovat, dosavadní rezerva parcel v zastavitel-
ných plochách vystačí k tomu, aby novostavby spolu s rekonstruk-
cemi zajišťovaly v obci velmi čilý stavební ruch, který jako by neměl 
konce. Stavební horečka, kterou s trochou nadsázky prožíváme, je 
jedním z důvodů, proč není v obecním zájmu popouštět uzdu dalšímu 
rozvoji uvolňováním nových ploch pro výstavbu, nechceme-li žít na 
staveništi. Pozemky v naší obci jsou přitom velmi žádané, což ovliv-
ňuje vysokou cenovou hladinu a vytváří tlak na maximální stavební 
využití nákladných parcel. Ve výsledku čelíme především ze strany 
obchodníků a spekulantů s pozemky snahám o jejich co největší dě-
lení a  zvyšování počtu stavebních míst na úkor urbanistické kvality 
prostoru a kapacit obecní infrastruktury. V návrhu územního plánu se 
proto vesměs počítá s  minimální velikostí pozemků v jednotlivých lo-
kalitách, případně s regulací podílu zastavitelné plochy. 
Stavební horečka vede některé vlastníky pozemků k nesprávnému 
dojmu, že stavět se dá cokoliv, jakkoliv a kdekoliv v zastavitelné ploše, 
což nemusí být pravda. Vlastnictví parcely v zastavitelné ploše ještě 
automaticky neznamená vlastnictví stavebního pozemku, což někte-
rým inzerentům na realitním trhu nebrání podvodně nabízet po-
zemky s projektem a neexistujícím stavebním povolením či územním 
rozhodnutím. 
K jevům charakteristickým pro stavební horečku patří také snahy na-
hrazovat nízké rodinné domy poschoďovými stavbami o více samo-
statných bytových jednotkách. V internetové inzerci tak někdo svého 
času na místě stávajícího chátrajícího domu nabízel projekt konkuru-
jící svými rozměry paneláku, počátkem letošního roku se v Brně zare-
gistrovala společnost s názvem „Bytové družstvo Jinačovice“, která 
prezentovala záměr vybudovat místo dvoupodlažního řadového 
domu na úzké parcele nad hřištěm šest bytových jednotek. 
Stavby bytových domů platný územní plán obce nepřipouští, již jsme 
však zažili případ obcházení tohoto omezení, kdy je povolována a ko-
laudována stavba s jiným deklarovaným užíváním, než je pak to sku-
tečné.  

 
 
Další problém, který se ve spojení se stavební činností v obci ukazuje, 
je neexistující nebo nedostatečná regulace provádění staveb a ob-
sluhy stavenišť. Dochází k opotřebovávání a poškozování obecní in-
frastruktury těžkou technikou, ke splavování výkopových či staveb-
ních hmot na obecní či soukromé pozemky. Zejména výškově členité 
části naší obce vyžadují zvláštní ohledy. Není zkrátka možné obsluho-
vat každý pozemek nejtěžším, a tedy cenově nejvýhodnějším domí-
chávačem či náklaďákem, někde je zkrátka nutné si za stavbu na 
místě s pěkným výhledem připlatit. Lze si dokonce představit situaci, 
kdy budou teoreticky zastavitelné pozemky s ohledem na celkovou 
okolní situaci prakticky nezastavitelné. 
Domnívám se, že naše obec potřebuje stanovení přísnějších a kon-
krétnějších pravidel pro provádění staveb, včetně přísnější regulace 
tonáže dopravy v závislosti na charakteru pozemku a obslužné komu-
nikace, přísnější pravidla pro demolice a manipulaci se stavebním od-
padem a také jasné předpisy pro nakládání s odtěženou zeminou 
včetně zřizování dočasných deponií a jejich zajištění proti erozi. 
Zkušenosti s loňskou výstavbou haly Aspire ukázaly také potřebu re-
gulovat časovou obsluhu staveb s ohledem na respektování nočního 
klidu a dnů pracovního klidu. 
Každá regulace je jednoduchá po teoretické stránce, praxe však při-
náší řadu problémů, a to především s vymahatelností pravidel. 
Zejména u staveb realizovaných dodavatelsky odkazují investoři na 
dodavatele, ti jsou však často pro obecní úřad nedostižitelní a navíc 
dobře vědí, kde jim hrozí či nehrozí reálné sankce. Budoucnost navíc 
leží zastřená v mlze připravovaného stavebního zákona, jehož vý-
sledná podoba může postavení obcí ve stavebním řízení radikálně 
změnit, obávám se, že nikoliv k lepšímu.                           

Tomáš Dvořák      
 

 
 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU, říjen 2020 
 

 
Vážení občané, 

1) k datu uzávěrky zpravodaje (21. 10. 2020) platí 
následující omezení: 

a) Úřední doba obecního úřadu je: pondělí a středa 
8:00–11:00 a 14:00–16:00 hod. Žádáme občany, 
aby řešili své záležitosti přednostně telefonicky 
nebo e-mailem. 

b) Sál obecního úřadu je pro volnočasové aktivity 
až do odvolání uzavřen. 

c) Provoz místního obchůdku, pošty s dekoracemi 
a mateřské školy zůstává nepřerušen. 

d) Omezen je rovněž volný pohyb osob na veřejně 
přístupných místech s výjimkou cest do práce, 
na nákup, či k lékaři, případně na pomoc blíz-
kým. Cílem opatření je co nejvíce omezit soci-
ální kontakt a riziko dalšího přenosu nákazy. 

2) Nabízíme pomoc především starším občanům. 
S konkrétními problémy se obracejte na obecní 
úřad, budeme se snažit pomoci Vám s jejich ře-
šením. 

Aktuální informace sledujte na obecním webu: 

www.jinacovice.eu 

a FB stránce: www.facebook.com/jinacovice 

3) Navzdory snaze našich knihovníků udržet až do 
konce roku omezenou otevírací dobu a uvolnit 
limity na počet a lhůtu výpůjček je knihovna na 
základě čerstvých vládních nařízení do odvolání 
uzavřena. 

4) Květinové dekorace na poště nabízí dušič-
kové věnce – šiškové nebo ze živého chvojí (od 
200,-/průměr 25 cm, 350,-/průměr 40 cm, 
600,-/průměr 60 cm), kytice na položení (od 
150,-/ks), lesní kytice (od 350,-/ks). V případě 
zájmu volejte, prosím 773222659 – Jana Šim-
ková nebo objednávejte na Poště Partner Jina-
čovice. Při objednání dušičkové vazby – mož-
nost doručení v rámci Jinačovic zdarma. 

5) Znovu upozorňujeme, že svozová společnost 
nebude svážet popelnice neoznačené přísluš-
ným kódem. Zároveň žádáme o kontrolu stáva-
jících kódů na Vašich nádobách. Poškozené a 
nečitelné kódy je nutné nahradit novými, k vy-
zvednutí na OÚ. 

6) K 30.  září skončilo období pro vyhodnocení 
slev na poplatku pro příští rok. Prosíme o kon-
trolu přidělených EKO bodů a svezených od-
padů, aby se předešlo případným nedorozumě-
ním při platbě poplatku za odpady. Na co je 
dobré se zaměřit? 

a) Zkontrolujte si prosím v Inventuře správnost a 
úplnost údajů za stanoviště.  

b) U domácností, které mají málo odpadů k třídění, 
se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v 
něm způsoby, jakým snižujete produkci od-
padů. Systém poté začne sledovat poměr mezi 
obslouženým objemem nádob a pytlů u třídě-
ného a u směsného odpadu.  

c) Na „Nástěnce“ nebo v „Hodnocení stanoviště“ je 
vhodné si zkontrolovat, zda máte načtené 
všechny svezené pytle či popelnice. V případě 
potřeby doplnění záznamu je možné se obrátit 
na e-mail: kolektiv@mojeodpadky.cz.  

d) Do odpadového účtu se můžete přihlásit pro-
střednictvím webu www.mojeodpadky.cz a po-
mocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – 
tyto údaje naleznete na archu s čárovými kódy, 
příp. získáte na obecním úřadě). 

e) Upozorňujeme Vás, že možnost uplatnit jakou-
koliv reklamaci končí 30. 11. 2020. V případě 
nejasností se na nás neváhejte obrátit na e-mail: 
kolektiv@mojeodpadky.cz.                                       

 -oú– 

 

http://www.jinacovice.eu/
http://www.facebook.com/jinacovice
mailto:kolektiv@mojeodpadky.cz
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TÉMA: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODA A ZELEŇ 
Lesní hospodářství 
Když se před několika lety začaly v médiích objevovat zprávy 
o přemnoženém kůrovci a o jeho dopadech na stav moravských 
lesů, konejšili jsme se nadějí, že se nám tato katastrofa může vy-
hnout. Tehdy nebyl náš region škůdcem nijak výrazněji dotčen. 
Když jsme na začátku roku 2018 likvidovali škody napáchané or-
kánem Herwart (29. 10. 2017), nebyl v obecních lesích kůrovcem 
napaden jediný strom. Pokračující suchá léta však nakonec do-
stihla i náš les. V červenci 2018 se situace rapidně zhoršila a až do 
podzimu jsme s lýkožroutem sváděli intenzivní, ale předem 
marný boj. V roce 2019 již v našem lese nezbyl jediný pěkný smrk 
na hodovou máju. Také letos se stárci museli spokojit s kůrovčá-
kem a z čeho bude mája napřesrok se teprve uvidí. Kromě veške-
rého smrku uschla v roce 2019 také  velká část modřínových po-
rostů. V tuto chvíli jsme vytěžili cca 1800 m3 kůrovcového dřeva, 
část na vytěžení ještě stále čeká. 
Jelikož je podobná situace v celé republice, cena vytěženého dříví 
klesla zhruba na třetinu a u některých sortimentů už teď víme, že 
nám dříví shnije na skládkách, protože je prostě nikdo nechce. 
Čeká nás spousta práce, abychom lesy opět uvedli do stavu, kdy 
budou plnit svoji hlavní funkci – vyrábět kyslík a zadržovat vodu 
v krajině. Pro novou výsadbu používáme odrostky habru a lípy, ve 
velké míře ponecháváme také přirozeně zmlazený dub, habr a ja-
vor. Bohudík, letošní srážkově nadprůměrný rok dává jistou na-
ději, protože ukázal obrovskou regenerační schopnost přírody. 
Kromě trvajících dopadů minulého a nebezpečí budoucího sucha 
komplikují obnovu lesa také vysoké stavy zvěře, které navzdory 
aplikovaným repelentům likvidují novou výsadbu.  

Vít Helán, hajný 
 
 

 
 
 

Zadržování vody v krajině, obnova a oprava pol-
ních cest 
V letošním roce se v obci rozběhly dvě akce realizované ve spolu-
práci s krajskou pobočkou Státního pozemkového úřadu. Jejich 
hlavním cílem je posílení zadržování vody v krajině. Dotčeny jsou 
dvě obecní lokality, kde v minulosti proběhly tzv. pozemkové 
úpravy.  
 
Cesta a protierozní úpravy Na závisti 
První z nich se nachází v severní části obecního katastru, kon-
krétně v polní trati Na závisti směrem ke „Kuřimsku“. Zde byl již 
v roce 2017 vyprojektován systém zatravněných cest a příkopů, 
včetně přehrážek pro zadržení dešťové vody a výsadby vhodných 
dřevin. Cesta vedoucí k lesu byla navržena jako asfaltová, a to 
z důvodu opakovaného splavování nezpevněného kameniva při 
přívalových deštích. Projekt tedy kombinuje opatření proti erozi 
a odtoku vody z polí s ochranou komunikace.  
Po opakovaných žádostech o urychlení realizace dokumentova-
ných každoročně snímky erozních rýh na cestě nám investor 
v tomto roce vyhověl a na základě získaného stavebního povolení 
a výběrového řízení na zhotovitele stavbu zahájil. Vítěz výběro-
vého řízení, společnost SPH Stavby s. r. o.,  v této době celé dílo 
v celkové ceně přes 10 mil. Kč dokončuje. Nejedná se o obecní in-
vestici, ale o investici státu  prostřednictvím Státního pozemko-
vého úřadu. Asfaltová část komunikace navazuje na úsek polní 
cesty zpevněný drceným kamenivem. Na ten se napojuje mlatová 
lesní cesta, která byla vybudována již dříve Lesy České republiky. 
Zmíněná cesta pokračuje nad brněnskou městkou část Ivanovice 
a dále až nad Českou. Vzniká tak další vhodná trasa pro kolo, běh, 
koloběh, či jen tak pro vycházku třeba s kočárkem, po které se 
bude možné vydat i po dešti.  
Je pochopitelné, že stavba nového asfaltového povrchu podnítila 
spekulace o výstavbě nové obytné lokality Na závisti, na OÚ se do-
konce začali obracet zájemci.  Tyto spekulace kategoricky odmí-
táme. V návrhu územního plánu s ničím podobným nepočítáme 
a strategie rozvoje obce zástavbu lokality vylučuje. Jestliže obec 
chtěla v průběhu roku zakoupit v lokalitě zemědělské pozemky 
(a byla přeplacena vyšší nabídkou), činila tak právě v zájmu po-
dobným nápadům čelit. Na pozemcích mohl vzniknout obecní sad. 
Po dokončení této akce chce obec obnovit také zatravněnou polní 
cestu na hranici katastrů Jinačovic a Moravských Knínic spojující 
lokalitu Na závisti s lokalitou Hájky, která se nachází za krajskou 
silnicí. V budoucnu by zde v souvislosti s realizací druhé větve 
cyklostezky mohl vzniknout přechod, který zaokruhuje síť pol-
ních cest kolem celé obce. V rámci boje proti suchu a protierozních 
opatření uvažujeme také o možnosti zatravnit, osázet a vyjmout 
z obdělávané půdy pozemky všech, tedy i zaniklých polních cest 
a pásů v majetku obce s cílem přispět k diverzifikaci krajiny a ke 
zmenšení výměry polí nad rámec opatření chystaných státem. 

 
Vodní zdrž v Hlubočku 

Druhou krajinně rozvíjenou 
lokalitou, tentokrát v jižní 
části katastru, je Hluboček 
(Mniší potok), kde se kromě 
náhrady nepůvodních dře-
vin počítá se zřízením dal-
ších mělkých tůní pro oboj-
živelníky, revitalizací koryta 
vodního toku a vytvořením 
průtočné zemní zdrže („ryb-
níčku“) níže po proudu od 
čističky odpadních vod. Sou-
částí projektu, na kterém za-
čaly dotčené instituce bez-

prostředně po iniciativě směřující z našeho zastupitelstva a vý-
borů pracovat, je také inženýrskogeologický průzkum, který dal 
dalšímu projektování zelenou. 
Pro návrh zdrže a navazující obnovy koryta toku je třeba záměr 
koordinovat s povolenou stavbou cyklostezky, která propojí Ji-
načovice s Kníničkami. Akci opět zaštítí Státní pozemkový úřad 
a jen zpracování projektu jej přijde na částku vyšší než půl mili-
onu korun. Rozpracovaná projektová dokumentace je před do-
končením, vyřízení stavebního povolení se očekává do března 
2021. V závislosti na volných investičních prostředcích by tedy 
realizace mohla začít v dohledné době.  
V části Hlubočku pod čističkou, kde byla v minulosti provedena 
revitalizace významného krajinného prvku v podobě vybudo-
vání tůněk a výsadby stromů a keřů, jsme přistoupili k ochraně 
vysázeného porostu oplocenkou proti okusu zvěří.          

–jk, td– 
 

 
Záchrana „Leséčka“ 
Třetí zářijovou sobotu proběhla kromě Dne otevřených dveří 
v záchranné stanici v nedalekém „Leséčku“ lemujícím západní 
okraj nové obytné lokality Člupky  instalace ochrany kmene 
proti okusu zvěří u vytipovaných perspektivních dřevin. 
K ochraně byly vybrány takové druhy dřevin, které mohou v bu-
doucnosti tvořit kostru tohoto krajinně cenného kousku lesa – 
duby, habry a jasany. Další vhodné dřeviny budou postupně do-
sazovány, případné žádoucí nálety ochráněny. Vhodné druhy 
pro tuto lokalitu jsou břízy, javor babyka či buk, tedy dřeviny 
rostoucí v okolních lesích s podporou druhů odolných suchu 
a klimatické změně, která postupně ovlivňuje druhovou skladbu 
v naší krajině. Vhodnými keři pro zapěstování pláště lesíku jsou 
lísky, svídy, brsleny, dříny a trnky. 
  
Proč je třeba „Leséček“ zachraňovat? 
„Leséček“ byl v minulosti v rámci územního plánování obytné lo-
kality Člupky účelově vyřazen z lesních ploch, aby nemuselo být 
respektováno jeho ochranné pásmo zasahující hluboko na nové 
stavební parcely. Vlivem toho došlo v průběhu výstavby rodin-
ných domů z jihovýchodu a východu k úplnému odpláštění lesa,  
čímž se  radikálně změnily vláhové a světelné poměry porostu. 
Z postižené strany Leséčka téměř z 80 % vymizely keře, které 
zajišťovaly ochranu před vysycháním a slunečním úpalem. Vli-
vem těchto změn došlo v posledních letech k postupnému 
odumírání cca 30 % vzrostlých stromů. „Leséček“ je vlastně 
velmi poučným příkladem zániku narušeného biotopu. Ačkoliv 
si to v minulosti možná nikdo nepřipouštěl, úkrok od ochrany 
lesa, který se možná jevil jako kompromis, ve skutečnosti zna-
menal rozsudek k zániku. Zvrátit tento proces bude velmi ob-
tížné. Lesík zároveň ukazuje, jak ošidný je optimismus založený 
na jednom srážkově vydatném roce během delšího období ex-
trémního sucha. Letošní vláha sice pomohla k možné obnově 
nízkého podrostu, pohled do korun stromů však ukazuje, že v le-
tošním „vlhkém“ roce  uschlo v lokalitě ještě více vzrostlých 
stromů, než za loňského sucha. Následky několika suchých let se 
budou ještě několik sezon projevovat. 
 
Jaký je plán? 
V letošním roce bude nutno zajistit odstranění dalších asi dva-
nácti ks stromů. V rámci podpory biodiverzity této lokality bu-
dou některé stromy sesazeny, tzn. nebudou zcela pokáceny, ale 
budou zachována cca 4–5m vysoká torza. Tato bezpečná torza 
zajistí, po určitou dobu, životní prostor pro organismy žijící na 
odumírajícím dřevě. V Leséčku budou na vybraných místech vy-
tvořeny hromady větví po ošetřovaných stromech (ošetření 
stromů bude probíhat průběžně v letošním i příštím roce). Tyto 
hromady zajistí úkryt pro další drobné živočichy. Pomocí 
vhodné péče se pokusíme zajistit rozvoj nízkého patra Leséčka 
(důležité je vysemeňování bylin a travin). Na vhodných místech 
budou uloženy kmeny některých kácených stromů. 
  
Předpoklady rozvoje Leséčka 
Trend prosychání a odumírání stromů bude nezvratně pokračo-
vat. V nejbližších letech předpokládáme odumření cca 60 % po-
rostu. Je tedy nutné zajistit obnovu stromového, keřového i by-
linného patra a to dosadbou i vhodnou péčí. 
  
Jak můžou pomoci sousedé a ostatní občané? 
Velmi vítaná je zálivka vysázených i stávajících stromů i keřů. 
Další významnou pomoc představuje minimalizace zásahu do 
porostu, tzn. – nekosit, neset, nehnojit, neodkládat žádný odpad 
ani bioodpad, neodklízet zanechanou dřevní hmotu a nekácet 
a nenarušovat kořenový systém dřevin. 

Kateřina Novotná a Tomáš Dvořák 

 

Zeleň v obci. Opatření, projekty a plány 
V souladu s programovým zaměřením současného zastupitel-
stva a s příslušnými závěry Strategického rozvojového plánu 
jsme se v letošním roce intenzivněji zaměřili na péči o zeleň 
a životní prostředí v obci. Vedle témat rozpracovaných v samo-
statných článcích shrnujeme stručně další aktivity a plány. 
 

 
Parková úprava mezi  hřišti 
Nové víceúčelové hřiště vzniklo podobně jako již předtím 
hřiště dětské na pozemku mezi sokolským hřištěm a hlavní sil-
nicí, který obec získala do majetku v roce 2013. Plánování 
účelu pozemku se vždy soustředilo na rekreační a sportovní 
využití, před časem jsme prezentovali studii, která na tomto 
pozemku předpokládala vznik víceúčelové sportovně-kulturní 
haly. Ve variantách rozvoje, kterými se zastupitelstvo a jeho 
výbory zabývaly, se však postupně i v souvislosti s vývojem 
dalších investičních záměrů prosadila myšlenka situovat plány 
na „kamenný“ sportovně-kulturní stánek jinam, konkrétně do 
prostoru Palasovy stodoly. O tomto tématu budeme diskutovat 
a informovat někdy v budoucnu. Dosavadní zkušenosti s dět-
ským hřištěm a nové zkušenosti s hřištěm víceúčelovým jed-
noznačně ukázaly společenský potenciál tohoto prostoru, coby 
místa setkávání, kde dochází také k synergii se sousedním so-
kolským areálem. Rozhodli jsme se toto nepochybné těžiště 
společenského a sportovního života dále rozvíjet a v souvis-
losti s rozšiřováním veřejné zeleně chceme na pozemku „mezi 
hřišti“ vybudovat malý park. Jeho součástí bude loni vysazená 
lípa a další nízké i vysoké dřeviny. Počítáme i s malým rozšíře-
ním dětského hřiště, místo by se mělo najít také pro malý sklad 
sportovního nářadí a toalety, coby zázemí pro návštěvníky ví-
ceúčelového hřiště. K parkovým úpravám jsme nechali zpraco-
vat malý projekt zahradní architektkou a při vhodné příleži-
tosti, které se snad brzy zase dočkáme, jej představíme veřej-
nosti. Budovat a sázet se začne v příštím roce. 
 
Lípy v Chaloupkách 
Na jaře jsme informovali o kácení a zdravotním řezu vzrostlých 
lip v Chaloupkách na základě špatných výsledků tahových 
zkoušek, které pokácené stromy vyhodnotily jako rizikové. 
V současné době připravujeme plán výsadby nových dřevin, 
které položí základ nové aleji, tak aby v budoucnu nahradila 
alej odcházející. K výsadbě budou použity kvalitní vzrostlé sa-
zenice lip, tak, aby již za několik let poskytovaly co největší es-
tetický a klimatický užitek.  
 
Ovocné aleje  
Starost o aleje vysázené péčí předminulého zastupitelstva na 
Korytech či v Senařově jsme bohužel v posledních několika le-
tech zanedbali. V letošním roce byl proveden ve dvou fázích řez 
stromků, a to  s pomocí dobrovolníka Zbyňka Pavlise, kterému 
tímto děkujeme, následně péči převzala odborná zahradnická 
firma, která vedle řezu obnovila také zálivkové mísy.  V pravi-
delné péči budeme pokračovat i v následujících sezonách. 
 
Další výsadby 
Plánujeme další výsadby, např. podél lokality Pastviska nebo 
dále podél budoucí cyklostezky. Rádi bychom také vytipovali 
nebo získali pozemek na vybudování obecního sadu.       

 –td– 
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CO NOVÉHO NA STATKU JINAČOVICE? 
 
V prodejně  
Po delší odmlce můžeme napsat o několika novinkách, které v naší 
prodejně chystáme od letošního podzimu. Jelikož k nám jezdí 
hodně Brňáků a také zákazníci z okolních vesnic, zřizujeme nový 
e-shop. Věříme, že již do dvou týdnů bude funkční.  
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a doufáme, že si oblíbíte i náš 
e-shop a doporučíte jej dalším lidem. 
Na Vánoce pro Vás chystáme nabídku dárkových balíčků posklá-
daných podle našeho doporučení či podle Vašeho přání.  

 
Na statku 
Zvířat je pořád víc. Koz už je k sedmdesátce, přibyla dvě telata ple-
mene Jersey, v prosinci snad přijde již rozdojená kráva plemene 
Brown Swiss, a vypadá to možná i na koně:-). V nejbližší době ko-
nečně započne stavba nové dřevěné salaše o půdorysu 220 m2,  
kde najdou příbytek kozy, krávy, ovce i drůbež a od jara i prase.  
Zvířata budou nadále chodit na pastvu, ale jejich pobyt venku již 
bude regulovaný. Víme, že s dětmi chodíte za zvířaty, a když bu-
dou zavřená, nebude to pro vás taková podívaná. Proto budeme 
u salaše počítat s nějakou otvírací dobou, v podstatě to bude ta-
kový náš nový zookoutek. Plánujeme i odpočívadlo s posezením, 
ale to zase až na jaře :-). 
Vyjížďky na oslíkovi či poníkovi budou v zimě probíhat jen za 
příznivého počasí, v případě zájmu, pište prosím FB Statek Jinačo-
vice nebo volejte na telefonní číslo 776 002 912.  Julča teď chvíli 
vozit nebude, chystá se k porodu, tak jí držte pěsti :-). 
Zájemci o svatomartinskou husu mohou psát na FB Statek Jinačo-
vice, či si ji objednat v obchodě u Alessia. 
 
Přejeme Vám mnoho optimismu, kdyby v této době chyběl, 
přijďte se podívat na telátka, chmury vás hned přejdou :-)  
Těšíme se na další setkávání v obchodě i na statku a přejeme 
Vám krásný podzim! 

Váš Statek Jinačovice 
 

 

   SK JINAČOVICE – VELKÝ ROK MALÉ KOPANÉ 
 
Rádi bychom vás v krátkosti seznámili s uplynulým fotbalo-
vým rokem, který byl ve všem naprosto jedinečný. Pro nás byl 
jiný v tom, že jsme se učili hrát oficiální sportovní soutěž, zá-
kladní ligu Brněnského svazu malé kopané. Nebylo to tedy jen 
setkání party nadšenců na hřišti. Bylo potřeba zajistit divácké 
prostředí pro fanoušky, zázemí pro soupeře a rozhodčího 
a v neposlední řadě se vypořádat se situací ohledně Covidu, 
který naši soutěž málem předčasně ukončil. Hlavní cíl, nabíd-
nout Jinačovicím další místo pro sousedské setkávání, se poda-
řilo naplnit, zájem lidí o fotbal nás příjemně překvapil. Velice si 
vážíme přístupu obce, která nás jako nový spolek bez zázemí 
podpořila.  
Po sportovní stránce jsme neměli ambice hrát o první místa, 
nikdo z nás nevěděl, co od 5. ligy v malé kopané v Brně a okolí 
očekávat. Začátek nebyl jednoduchý, první zápas prohra, zra-
nění, při podzimních terénech častá…  asi nikdo nečekal, že 
i přes překážky, které nám osud připravil, budeme po podzimu 
na 1. místě. Díky vládním nařízením nás v jarní části soutěže 
čekaly perné týdny a skoro každý týden dva zápasy. Náročné 
to bylo i pro fanoušky, kteří nevynechali žádný domácí zápas 
a ze všech sil nás povzbuzovali. I díky nim jsme v jarní části se-
zony ztratili jen 2 body za remízu a s jasným náskokem osmi 
bodů na prvním místě jsme postoupili do 4. ligy.  
Díky podpoře sponzorů a obce se podařilo zvelebit sportovní 
areál o bezpečnostní síť, oddělující asfaltovou plochu od trav-
naté, tak aby si na ní mohly děti bezpečně hrát. Zakoupili jsme 
modré a žluté dresy pro domácí a venkovní zápasy, lajnovačku 
a rozmetadlo na hnojivo, díky kterému je travnatá plocha na 
odpovídající úrovni tak, aby se k nám i soupeři těšili na zápas.  
Celé prázdniny probíhaly na hřišti fotbalové středy pro děti, na 
kterých spolupracujeme s Fotbalovou školičkou Kuřim, ve 
které působí licencovaní trenéři. V této aktivitě vidíme bu-
doucnost. Chceme, aby děti v Jinačovicích měly možnost po-
hybu a rozvoje. Od září měly děti možnost dvakrát týdně tré-
novat a zlepšovat tak svoje dovednosti.  
V nové sezoně nás mimo zápasy v Brně čekají také utkání v ši-
rším okolí Brna (SK Veselka) a na Blanensku (Křtiny 
a Habrůvka), při kterých nás, doufejme, masivně podpoří i naši 
fanoušci. Po těžkém startu ve vyšší soutěži jsme se před novým 
přerušením ve 4. Sabe lize usadili ve středu tabulky. Poslední 
utkání nám ukázala, jak se dá kvůli nesoustředěnému začátku 
přijít o domácí zápas, ale také, že při disciplinovaném výkonu 
lze vítězit i na hřištích favoritů.   
Touto cestou bychom vám ještě jednou rádi poděkovali za 
vaši přízeň v předcházející sezoně i na začátku sezony 
nové  a budeme rádi, když nám i nadále zachováte přízeň. 
Budeme se těšit na setkání, buď na některém z domácích 
utkání (jejichž soupis najdete na stránkách www.skjinaco-
vice.cz nebo https://www.facebook.com/SKJINACOVICE) 
nebo i při jiné příležitosti.                                                           

 Jan Urban 
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