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Vážení	sousedé,	
magazín	NADOHLED,	který	jsme	v	minulém	roce	vyu‐

žívali	jako	prostor	pro	obecní	zpravodaj,	bohužel	skončil.	
Myšlenka	nezávislého	periodika,	které	čtenářsky	pokryje	
několik	sousedních	obcí,	byla	zajímavá	a	posouvala	per‐
spektivy	 zpravodaje	 k	novým	možnostem.	 Roční	 zkuše‐
nost	však	také	ukázala,	že	není	jednoduché	časově	koor‐
dinovat	 potřeby	 obce	 a	 nezávislého	 vydavatele.	 Každo‐
pádně	vydavatelům	děkujeme	za	dobrou	spolupráci.	

Protože	 se	nechceme	zpravodaje	 coby	 tradiční	 formy	
komunikace	 vzdát,	 rozhodli	 jsme	 se	 pro	 vydávání	 této	
jednoduché	tiskoviny,	která	sice	nebude	plnohodnotným	
časopisem,	 ale	 bude	 obsahovat	 více,	 než	 jen	 zprávy	
obecního	 úřadu,	 které	 měsíčně	 dostáváte	 do	 svých	
schránek.	

Rádi	bychom	na	tomto	místě	zdůraznili,	že	Jinačovický	
zpravodaj	 je	 otevřený	 všem,	 kteří	 se	 chtějí	 s	 ostatními	
podělit	o	svůj	názor	na	obecní	záležitosti	nebo	o	zajímavé	
informace.	Zpočátku	se	chceme	pokusit	o	4–5	čísel	ročně	
s	cílem	vydávat	v	budoucnu	pravidelný	dvouměsíčník.	

Struktura	zpravodaje	se	teprve	vyvine,	již	v	tomto	čís‐
le	ale	najdete	některé	rubriky,	které	se	v	budoucnu	prav‐
děpodobně	budou	objevovat	pravidelně.	

Pokud	byste	do	zpravodaje	chtěli	přispět,	ať	už	jedno‐
rázově	 nebo	pravidelně,	 ozvěte	 se	 nám	nejlépe	mailem.		
Vítány	jsou	i	fejetony,	krátké	povídky	či	verše.								‐mst‐

	

Hospodaření	obce	v	roce	2015	
Celkové	příjmy	obce	v	loňském	roce	činily	přes	28	mil.	

Kč.	 Významnou	 mimořádnou	 položku	 tvořil	 příjem	 za	
prodej	 pozemků	 v	 lokalitě	 Sýčky.	 Daňové	 i	 nedaňové	
příjmy	 tvořily	 celkem	 přes	 10	mil.		 Kč	 a	 přijaté	 dotace	
cca	1,5	mil.	Kč.	Součástí	příjmů	byl	také	příspěvek	ve	výši	
3,9	 mil.	 Kč	 od	 společnosti	 MBM	 Real,	 3,4	mil.	Kč	 jsme	
následně	 uhradili	 této	 společnosti	 zpět	 za	 převedení	
pozemku	 pod	 komunikací	 na	Skalkách	 do	 vlastnictví	
obce.	 Z	tohoto	 předem	 dohodnutého	 obchodu	 putoval	
tedy	do	obecní	pokladny	čistý	příjem	500	000	Kč.	Částka	
3,4	mil.	 Kč	 je	 zároveň	 zahrnuta	 ve	 výdajích	 obce,	 které	
v	loňském	roce	dosáhly	necelých	14,4	mil.	Kč.	Na	splátky	
úvěrů	jsme	vynaložili	bezmála	1	mil.	Kč,	většina	se	týkala	
splátek	úvěru	na	splaškovou	kanalizaci	a	ČOV.	

Kromě	příspěvku	společnosti	MBM	Real	obdržela	obec	
v	roce	2015	také	další	finanční	dary.	Jednalo	se	o	dar	obci	
100	000	Kč	poskytnutý	 společností	Banador	nebo	o	pří‐
spěvek	 290	000	Kč	 na	 opravu	 komunikace	 „za	 skálou“	
od	pana	Albina	Arifoviče.	Na	vybudování	dětského	hřiště	
přispěli	prof.	Stanislav	Veselý,	paní	Jana	Párová	a	společ‐
nost	MBM	Real	 (celkem	45	000	Kč).	Všem	dárcům	patří	
velké	poděkování.																																																																	‐st‐	

	

Z	PRACOVNÍCH	SCHŮZEK	
ZASTUPITELSTVA	
Parkování	v	obci	a	zajištění	školní	docházky	
Veřejná	 zasedání	 zastupitelstva	 obce	 jsou	 prostřed‐

kem,	 který	 umožňuje	 kontrolu	 rozhodování	 zastupitel‐
stva	ze	strany	veřejnosti,	a	také	příležitostí,	kdy	je	možné	
o	práci	 zastupitelů	diskutovat	 s	občany.	To,	 co	můžeme	
nazývat	 tvorbou	 komunální	 politiky,	 se	 ovšem	 z	90	 %	
odehrává	na	mnohem	častějších	neveřejných	pracovních	
schůzkách	zastupitelstva	a	také	některých	výborů,	která	
zastupitelům	předkládají	návrhy	a	doporučení.		

Nezřídka	se	na	těchto	schůzkách	stává,	že	se	jasné	ře‐
šení	problémů	nedaří	najít.	Někdy	nepomáhají	ani	názo‐
ry	 oslovených	 odborníků,	 ani	 zkušenosti	 odjinud.	 Také	
o	takových	 tématech	 bychom	 Vás	 chtěli	 pravidelně	 in‐
formovat.	V	současné	době	řešíme	dva	takové	problémy.	
Jde	 o	 otázku	 pronájmů	 obecních	 pozemků	 v	 souvislosti	
s	regulací	 parkování	 v	obci	 a	 také	 budoucnost	 školní	
docházky	jinačovických	dětí.	

Nejprve	k	parkování:	V	ideálním	případě	parkují	vlast‐
níci	vozů	na	svých	pozemcích.	Někteří	 tuto	možnost	mají	
a	nevyužívají	 ji,	 někteří	 vzhledem	 k	 charakteru	 zástavby	
nebo	nutným	vysokým	investicím	tuto	možnost	nemají.	

	

Někteří	obyvatelé	parkují	u	svých	domů,	 jiní	často	na	
vzdálenějších	místech,	opět	částečně	v	závislosti	na	mož‐
nostech,	které	jim	podmínky	zástavby	poskytují.	
Na	 některých	 obecních	 pozemcích,	 kde	 se	 parkuje,	

včetně	některých	pozemků	za	tímto	účelem	pronajatých,	
si	 lze	 představit	 jejich	 lepší	 veřejně	 prospěšné	 využití,	
jinde	se	naopak	využití	k	parkování	nabízí.	Na	některých	
veřejných	 místech	 pak	 parkování	 na	 ulici	 či	 chodníku	
vadí	méně,	někde	významně	komplikuje	život	sousedům.	

Pochopitelnou	 snahou	 obce	 a	 zastupitelstva	 je	 najít	
pro	 regulaci	 parkování	 a	 pronájmů	 parkovacích	 míst	
jasná	 a	 jednotná	 pravidla	 a	 sazby.	 Takový	 sazebník	 by	
měl	mít	především	regulační	funkci,	nikoliv	být	zdrojem	

	
	

Změna	v	obecním	zastupitelstvu	
4.	února	2016	podala	rezignaci	na	členství	

v	obecním	zastupitelstvu	paní	ing.	Libuše	Dvořáčková.	
Zároveň	ukončila	také	práci	ve	všech	výborech.	Uvol‐
něné	místo	v	obecním	zastupitelstvu	převzal	jako	ná‐

hradník	z	pořadí	příslušné	kandidátní	listiny		
doc.	Dalibor	Bartoněk.	

Libuše	Dvořáčková	se	práci	v	zastupitelstvu	věnova‐
la		celou	čtvrtinu	století,	v	letech	2006–2014	byla	sta‐
rostkou	obce.	V	čele	obce	si	m.	j.	musela	poradit	s	nej‐
větší	investiční	akcí	v	jejích		dějinách	–	stavbou	ČOV	

a	nové	kanalizace.	Založila	tradici	Dne	obce,	
v	současnosti	zřejmě	nejpopulárnější	společenské	akce	
ve	vsi.	Za	dlouholetou	práci	pro	naši	obec	jí	vyslovuje‐
me	uznání	a	poděkování	a	přejeme	jí	mnoho	klidných	

dní	zaslouženého	odpočinku.	

Během	posledního	roku	práce	v	novém	zastupitel‐
stvu	pomohla	paní	Dvořáčková	novému	vedení	obce	
s	maximální	kolegialitou	převzít	obsáhlou	agendu	

a	cennými	radami	a	zkušenostmi	přispěla	k	hladkému	
startu	obce	do	současného	volebního	období.	

DĚKUJEME!!!		
	

	

nějakých	 zásadních	 příjmů	pro	 obecní	 pokladnu	 a	 zatě‐
žovat	obyvatele	obce	dalšími	citelnými	poplatky.	Na	dru‐
hé	 straně	 jsou	 však	 lidé	 parkující	 „na	 obecním“	 svým	
způsobem	 zvýhodňováni	 na	 úkor	 těch,	 kteří	 parkují	 na	
svém,	a	poplatek	do	obecního	rozpočtu	je	tedy	na	místě.	
Už	vůbec	pak	není	důvod	brát	ohledy	na	obyvatele,	kteří	
v	obci	 žijí,	 trvalé	 bydliště	mají	 jinde	 a	 ani	 zde	 nevlastní	
nemovitost.	Obec	 jim	v	takovém	případě	(nejde	bohužel	
pouze	o	teorii)	nesmyslně	lacino	poskytuje	cennou	služ‐
bu.	 Problém	 je,	 že	 pro	 obec	 platí	 různé	 zákonné	 limity,	
které	například	neumožňují	takové	rezidenty	zpoplatňo‐
vat	 více	 než	 jiné.	 Dalším	 limitem	 jsou	 různá	 omezení	
vyplývající	z	dopravních	předpisů,	kde	se	ovšem	požada‐
vek	na	dodržení	normy	často	rozchází	s	technickou	reali‐
tou.	

Do	 budoucna	 lze	 předpokládat,	 že	 tam,	 kde	 dojde	
k	opravám	povrchů	komunikací	a	budou	zde	jasně	vyme‐
zena	 místa	 i	 zóny	 pro	 parkování	 vozidel,	 bude	 o	 tato	
místa	 zájem	 a	 bude	 pravděpodobně	 nutné	 najít	 klíč	
k	jejich	 přidělování,	 včetně	 přednostních	 práv	 majitelů	
přilehlých	 nemovitostí,	 nemají‐li	 možnost	 parkovat	 na	
svém	pozemku,	 což	 se	asi	bez	 zavedení	nějaké	 regulace	
a	s	ní	 spojených	 poplatků	 neobejde.	 Zde	 půjde	 už	 o	 jas‐
nou	službu	poskytovanou	obcí,	resp.	o	pronájem	pozem‐
ku,	 do	 nějž	 byly	 investovány	 veřejné	 prostředky,	 aby	
mohl	 sloužit	 konkrétnímu	 účelu.	 Situace	 je	 tedy	 jiná,	
než	 u	doposud	 pronajímaných	 pozemků	 (např.	
v	Chaloupkách),	jejichž	nájemci	na	nich	parkují	a	zároveň	
se	starají	o	jejich	údržbu,	kterou	by	jinak	prováděla	obec.	

Každopádně	 lze	očekávat,	 že	do	budoucna	bude	nutné	
sazby	 pronájmů	 upravit	 a	 co	 nejvíce	 sjednotit	 i	 s	tím,	 že	
pro	 někoho	 to	 bude	 znamenat	 zvýšení	 dosavadního	 ná‐
jemného	a	pro	někoho	jeho	zavedení.	

Školní	docházka:	Máte‐li	potomky,	které	čeká	školní	
docházka,	 patrně	 již	 víte,	 že	umístit	 dítě	do	 školy	podle	
vlastních	preferencí	začíná	být	složitým,	ne‐li	nesplnitel‐
ným	úkolem.	Demografická	křivka	spolu	s	rozvojem	Bys‐
trce	–	 jde	především	o	nové	sídliště	Kamechy	–	způso‐
bily,	že	kapacita	ZŠ	Heyrovského,	kam	naše	děti	většinou	

docházely,	 je	 vyčerpána	 a	 naši	 budoucí	 prvňáčci	 zde	
byli	 odmítnuti.	 Podařilo	 se	 zajistit	 jejich	 přijetí	 v	 Roz‐
drojovicích	 a	 snad	 se	 to	 bude	 zde	 nebo	 jinde	 dařit	
i	v	následujících	letech.		

Problém,	který	se	přitom	ukázal,	je,	že	neexistuje	žád‐
ná	 škola,	 kde	 by	 naše	 děti	měly	 docházku	 zajištěnu	 na	
základě	 spádovosti.	 Zajištění	 docházky	 je	 totiž	 podle	
platného	 školského	 zákona	 povinností	 obce,	 která	 má	
mít	 za	 tím	účelem	podepsánu	 smlouvu	 se	 zřizovatelem	
konkrétní	školy,	 tedy	s	jinou	obcí.	 	Pokud	obec	 tuto	po‐
vinnost	nesplní,	přidělí	dětem	místa	ve	školách	kraj,	což	
se	 však	 v	historii	 ČR	 stalo	 snad	 jen	 jednou.	 Jinačovice	
v	minulosti	 žádnou	podobnou	 smlouvu	neuzavřely	 a	 za	
současné	situace,	kdy	se	školy	zaplňují	po	okraj,	ji	s	námi	
pochopitelně	 nikdo	 uzavřít	 nechce.	 V	minulosti	 byla	 po	
přespolních	 dětech	 spíše	 poptávka,	 mnohdy	 právě	 ony	
zabránily	 zrušení	 některých	 škol	 z	důvodu	 nedostatku	
žáků.	 Nyní	 tedy	 nezbývá	 než	 spoléhat	 na	 dobrou	 vůli	
okolních	 obcí	 a	 ředitelů	 škol,	 kteří	 nám	 chtějí	 vyhovět,	
ale	ze	zřejmých	důvodů	se	k	tomu	 jejich	zřizovatelé	ne‐
mohou	 smluvně	 zavázat.	 V	 této	 souvislosti	 se	 vynořuje	
otázka,	zda	v	Jinačovicích	neotevřít	vlastní	základní	ško‐
lu.	 Takový	 krok	 je	 sice	 možný,	 ale	 nikoliv	 jako	 řešení	
současného	 problému.	 Než	 by	 se	 vyřešilo	 financování,	
umístění	 a	 personální	 zajištění	 školy,	 aktuální	 problém	
pravděpodobně	 dávno	 odezní.	 Otázka	 zřízení	 školy	 tak	
může	být	pouze	otázkou	dlouhodobé	strategie.	Současná	
situace	nicméně	na	podobné	úvahy	vrhá	nové	světlo.	

A	 poznámka	 nakonec:	 Jestliže	 parkování	 je	 problé‐
mem	místně	specifickým	a	budeme	si	 s	ním	muset	ně‐
jak	 poradit,	 problémy	 se	 zajištěním	 školní	 docházky	
odráží	 deficity	 celostátní	 politiky,	 která	 dlouhodobě	
selhává	 ve	 včasném	 řešení	 předvídatelných	 problémů	
a	na	druhé	straně	nevytváří	podmínky	k	tomu,	aby	mohl	
být	problém	na	úrovni	obcí	efektivně	řešen.																		‐td‐	

	

VĚDĚLI	JSTE,	ŽE…	?	
Věděli	jste,	že	obec	vlastní	obecní	chatu?	Jde	tedy	spí‐

še	 o	 pozůstatek	 chatového	 objektu,	 který	 je	 situován	
v	zahradě	 v	lokalitě	 Na	 závisti	 na	parcele	 č.	 685/2	 pod	
nedávno	 opravenou	 silnicí,	 která	 vede	 kolem	 skály	 na	
Pláňavu.	 Zastupitelstvo	 uvažuje	 o	 zařazení	 této	 dlouho	
zanedbané	nemovitosti	na	seznam	oprav.	Najde	se	pro‐
jekt	 na	 její	 smysluplné	 využití?	 Oslavy,	 opékání	 vuřtů	
nebo	skautská	klubovna?																																													‐jktd‐	

	
  
 VÝBOR PRO ŠKOLSTVÍ KULTURU  
 A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Plán	kulturních	a	sportovních	akcí	v	roce	2016	
	

23.	dubna	
Pochod	krajem	Vítězslava	Nezvala	–	Rouchovany	
	

30.	dubna	
Pálení	čarodějnic	(TJ	Sokol)	
	

14.	května	
Jinačovická	pětadvacítka	aneb	po	stopách	Jary	Mazánka	
(Obec	Jinačovice	a	TJ	Sokol)	
	

21.	května	
Jarní	slavnost	s	koštem	pálenek	(Trnůvka)	
	

5.	června	
Den	dětí	(Obec	Jinačovice,	TJ	Sokol)	
	

23.	–	24.	července	
Mladé	hody	a	Den	obce	(Obec	Jinačovice,	TJ	Sokol)	
	

3.	září		
Fotbalový	turnaj	a	pivní	dny	(Obec	Jinačovice,	TJ	Sokol)	
	

15.	října	
Babské	hody	(Obec	Jinačovice)	
	

27.	listopadu	
Rozsvěcení	vánočního	stromu	(Obec	Jinačovice	
a	Trnůvka)	
	

27.	listopadu	
Vítání	občánků	(Obec	Jinačovice)	
	

17.	prosince	
Živý	Betlém		(Trnůvka)	
	
(změna	programu	vyhrazena)																														‐ju‐	
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 VÝBOR PRO ROZVOJ VENKOVA  
 A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Průzkum	rozvojových	priorit	obyvatel	obce	
Jinačovice	2015	
Chtěli	 bychom	 poděkovat	 všem,	 kteří	 si	 na	 přelomu	

roku	našli	čas	a	vyplnili	dotazníky	ke	strategickému	roz‐
vojovému	plánu.	Více	než	polovina	dotazníků	rozdaných	
do	všech	domácností	se	nám	vrátila	vyplněná,	což	pova‐
žujeme	 za	 úspěch.	 To,	 že	 většina	 domácností	 dotazník	
zodpovědně	 vyplnila,	 svědčí	 o	 zájmu	 obyvatel	 o	 rozvoj	
obce.	Při	adventních	pochůzkách	 jsme	se	přesvědčili,	 že	
lidé,	 kteří	 mají	 o	 problémech	 a	 budoucím	 vývoji	 obce	
představu	a	mají	zajímavé	postřehy,	nejsou	v	obci	výjim‐
kou.		
První	 vyhodnocení	 dotazníků,	 které	 jsme	 provedli,	 ne‐
přineslo	žádná	senzační	zjištění,	ale	taková	 jsme	ani	ne‐
hledali.	Většinou	se	potvrdily	očekávané	trendy.	
Z	průzkumu	vyplývá	asi	následující	obraz	naší	komu‐

nity:	 Obyvatelé	 chtějí	 zachovat	 venkovský	 ráz	 obce,	 fi‐
nance	na	to	chtějí	hledat	v	alternativních	zdrojích,	nejsou	
pro	 další	 developerské	 projekty,	 alespoň	 ne	 ty	 velké.		
Zlobí	 je	 nezodpovědní	 sousedé,	 zejména	 spalovači	 ne‐
vhodných	 paliv.	 Obyvatelé	 si	 cení	 kombinace	 klidu	 a	
blízkosti	Brna,	se	kterým	by	chtěli	lepší	autobusové	spo‐
jení.	Největší	obavu	mají	z	případné	stavby	R	43.	
	Z	nabídky	možných	 investic	 získaly	 slušnou	podporu	

všechny,	 nejvíce	 hlasů	 dostalo	 víceúčelové	 kulturní	 a	
sportovní	zařízení,	lidé	by	ale	také	rádi	jezdili	po	lepších	
silnicích	 nebo	 po	 cyklostezce	 do	Brna.	 Průzkum	přinesl	
také	 společně	 formulovaný	 požadavek	 několika	 domác‐
ností	 na	 řešení	 nevyhovující	 dopravní	 infrastruktury	na	
Stráni	 a	 některé	 další	 podněty.	 Podrobné	 vyhodnocení	
průzkumu	zveřejníme	na	webových	stránkách. 
Výsledky	 průzkumu	 budou	 promítnuty	 do	 návrhu	

strategického	rozvojového	plánu.	Průzkum	nebyl	zamýš‐
len	 jako	 referendum	 o	 dalších	 investicích,	 které	 budou	
vždy	 závislé	 na	 dotačních	 příležitostech.	 Zastupitelé	 se	
také	průzkumem	nechtěli	zříci	své	odpovědnosti	za	pro‐
gram,	se	kterým	byli	zvoleni	do	vedení	obce.	Cílem	prů‐
zkumu	bylo	 odhalení	 případných	 zásadních	 rozporů	me‐
zi	 	představami	tvůrců	návrhu	strategického	plánu	a	oče‐
káváními	 obyvatel	 obce.	 Pokud	 má	 výsledná	 strategie	
dobře	sloužit,	musí	vydržet	déle	než	jedno	volební	období.	
Průzkum	 nebyl	 poslední	 příležitostí	 vyjádřit	 se	

k	budoucímu	 rozvoji	 obce.	 Hotový	 návrh	 strategického	
rozvojového	 plánu	 bude	 před	 schválením	 předložen	
veřejnosti	k	připomínkám.																																													‐mst‐	
 

SERIÁL: 	JINAČOVICKÝ 	MÍSTOPIS 	
Dědina	a	Chaloupky	

Jinačovice	 nemají	 psaný	 systém	 značení	 ulic	
a	místních	 částí.	 Ten	 zvykový	 je	 poměrně	 bohatý,	 jenže	
jej	řada	obyvatel	nezná	a	občas	bývají	trochu	zmateni.		

Mezi	 zastupiteli	 se	 možnosti	 zavedení	 navigačního	
systému	 s	přesnými	 názvy	 ulic	 probíraly,	 převažuje	
ovšem	 spíše	 konzervativní	 stanovisko,	 že	 pro	 obec	 naší	
velikosti	 je	 to	zbytečné	a	udržování	 zvykového	systému	
má	svůj	půvab.	Je	pravda,	že	pošťáci	a	jiní	doručovatelé	si	
poradí	 a	 bez	 psané	 navigace	 v	minulosti	 i	 v	současnosti	
dokonce	i	ve	vyspělých	zemích	fungují	i	města.		

Pro	zvykový	místopis	je	typické,	že	je	živým	dynamic‐
kým	 organismem,	 který	 se	 stále	 vyvíjí.	 Názvy	 se	
v	principu	odvozují	od	polních	tratí,	na	které	je	rozdělena	
tzv.	 plužina,	 tedy	 soubor	 polí	 v	katastru	 obce.	 Zároveň	
názvy	 ovlivňují	 vlastnické	 vztahy,	 významné	 stavby,	
významní	 jedinci,	 významné	 přírodní	 nebo	 terénní	 do‐
minanty	a	další	faktory.		

V	minulosti	 docházelo	 také	 k	omylům	 nebo	 přeno‐
sům	 místních	 názvů	 na	 jiná	 místa,	 které	 se	 nakonec	
prosadily	 jako	 nové	 sdílené	 normy.	 Není	 překvapivé,	
když	pod	 jedním	názvem	různí	 lidé	vidí	 rozdílná	místa	
nebo	je	alespoň	rozdílně	vymezují.	Hranice	jednotlivých	
míst	mají	typicky	velmi	neurčitý,	plynulý	průběh,	nedají	
se	 často	 určit	 linií,	 jde	 spíše	 o	 zóny.	 Direktivní	 pojme‐
nování	 ulic	 by	 tento	 zajímavý	 organismus	 pravděpo‐
dobně	zabilo.	

V		prvním	díle	seriálu	se	seznámíme	se	dvěma	základ‐
ními	 pojmy:	 Dědina	 a	 Chaloupky.	 Nejde	 o	 nic	 specificky	
jinačovického.	Dědina	 je	 typicky	střed	obce,	kde	stojí	pů‐
vodní	selské	děděné	grunty,	ke	kterým	patřila	pole.	Napro‐
ti	 tomu	 „Chaloupky“	 jsou	 označením	 pro	 domky	 někdej‐
ších	chalupníků,	kteří	hospodařili	na	menších	a	někdy	jen	
pronajatých	polích.	Mezi	chudými	Chaloupkami	a	bohatou	
Dědinou	probíhalo	v	minulosti	také	základní	sociální	pnu‐
tí.	 Mládenec	 z	chaloupky	 nemohl	 pomýšlet	 na	 selskou	
dceru	a	obráceně,	chalupník	se	těžko	mohl	stát	starostou.	

  A	kde	 je	 tedy	v	Jinačovicích	Dědina	a	kde	Chaloupky?	
Dědina	 je	 vlastně	 synonymem	 pro	 náves,	 pro	 obyvatele	
Chaloupek	 je	 to	 často	 zkrátka	 severní	 část	 obce	 za	Ulič‐
kou,	 o	 které	 si	 povíme	 někdy	 příště.	 Naproti	 tomu	Cha‐
loupky	 jsou	 situovány	 v	jižní	 části	 obce	 a	 jde	 původně	
o	zástavbu	 dvou	 souběžných	 ulic	 kolem	 lip	 s	 nejbližším	
okolím.	

Další	 informace	 k	vývoji	 a	 místopisu	 obce	 najdete	
i	s	obrázky	 a	 mapami	 na	 stránkách	 obce,	 konkrétně	 na	
adrese:	www.jinacovice.eu/cs/obec/o‐obci.html						‐td‐	

	
 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST 

Obec Jinačovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice: 
Technický pracovník obce 

Popis pracovní pozice:  

 správa nemovitostí obce, 

 obsluha strojů komunální techniky, 

 údržba veřejného prostranství obce, 

 zajištění provozu obecní kompostárny. 
Požadavky: 

 minimální  vzdělání  učební  obor,  středoškolské 
vzdělání výhodou, 

 znalosti  a  zkušenosti  s údržbou  budov,  servisem 
strojů a zařízení,  

 schopnost pracovat s komunální technikou, 

 řidičské oprávnění skup. B a T, 

 organizační schopnosti, 

 morální bezúhonnost, 

 samostatnost, komunikativnost, pečlivost,  

 vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, 

 znalost obce výhodou 
Předpokládaný nástup: červen 2016 

Zájemci  se mohou  přihlásit  do  18. 3. 2016  do  12:00  hod., 
písemně na adresu: Obec  Jinačovice,  Jinačovice 83, 664 34  
Kuřim. 

Více  informací a závazné pokyny k přihlášce do výběrového 
řízení viz www.jinacovice.eu. 
Vyhlašovatel  si  vyhrazuje  právo  zrušit  toto  výběrové  řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.	
                           

    

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PÁLENKU 
 
 

Dne 21. května 2016 uspořádá Trnůvka v pořadí již 

pátou Jarní slavnost s koštem pálenek. Protože jsou to 

už takové větší narozeniny, uskuteční se oslava formou 

folklorního festivalu. Od 13.00 se nám předvedou nej‐

známější dětské folklorní soubory, do noci budou vy‐

hrávat tři cimbálové muziky. Chceme dostat Jinačovice 

do povědomí celého Brněnska. Proto budeme šťastni, 

když přihlásíte vaše pálenky do jinačovického koštu. 

Své vzorky můžete přihlásit do 10. května 2016  

Johance Kučerové (tel.: +420 737 575 269)  
	

   

Ohlédnutí	za	tříkrálovou	sbírkou 
I	letos	vyrazilo	do	jinačovických	ulic	a	uliček	několik	sku‐

pinek	malých	i	velkých	koledníků	s	kasičkami	TŘÍKRÁLOVÉ	
SBÍRKY.	Lidé	jim	otevřeli	nejen	své	dveře	a	peněženky,	ale	
i	svá	srdce.	Koledníci	se	totiž	neobejdou	bez	košíku.	Ptáte	se,	
na	co	 jej	 s	sebou	nosí?	Na	sladkou	odměnu,	kterou	pro	ně	
mají	spoluobčané	připravenou.	A	radost	je	to	oboustranná	–	
jak	pro	darujícího,	tak	pro	obdarované	děti.	Stojí	za	to	vidět,	
s	jakým	nadšením	si	potom	děti	dobroty	rozdělují.		

Ráda	 bych	 Vám	 touto	 cestou	 poděkovala	 nejenom	 za	
štědré	 finanční	příspěvky,	ale	 i	 za	 tuto	 „drobnost“,	která	
dětem	koledování	zpříjemní.	

A	velký	dík	patří	i	Vám,	koledníkům.	Příští	rok	na	shle‐
danou!																			Kateřina	Dobiášová,	koordinátorka	sbírky	

	

Vlajka	pro	Tibet	
Zastupitelstvo	obce	 Jinačovice	se	na	pracovní	schůzce	

rozhodlo	připojit	se	 letos	ke	každoroční	akci	„Vlajka	pro	
Tibet“	 a	v	den	výročí	krvavě	potlačeného	povstání	Tibe‐
ťanů	proti	čínské	okupaci	v	roce	1959	vyvěsit	u	obecního	
úřadu	 vlajku	 Tibetu.	 	 K	již	 tradiční	 mezinárodní	 kampani	
organizované	 v	 ČR	 občanským	 sdružením	 Lungta	
(www.lungta.cz)	 se	 v	České	 republice	 v	roce	 2015	 připojilo	
téměř	700	samosprávných	subjektů.																																			‐mst‐ 

  ODPOVÍDÁME	NA	VAŠE	DOTAZY	
Kácení	stromů	v	Chaloupkách	
Ptali	jste	se	na	kácení	stromů	v	Chaloupkách.	V	prů‐

běhu	 ledna	zde	byly	poraženy	 čtyři	ořešáky.	 Šlo	o	po‐
kračování	 realizace	 doporučení,	 která	 vzešla	
z	odborného	posouzení	celého	stromořadí	v	roce	2014.	
Již	téměř	před	rokem	byla	poražena	lípa	stojící	na	konci	
Chaloupek,	 která	 byla	 v	havarijním	 stavu,	 a	 riziko	 zří‐
cení	zde	bylo	akutní.	Pokácené	ořešáky	byly	podle	po‐
sudku	 jako	 neperspektivní	 také	 doporučeny	
k	pokácení,	zbylé	lípy	byly	ošetřeny	zdravotním	řezem.		

Oprava	kříže	na	Skalkách	
Na	 vině	 současného	 stavu	 kříže	 na	 Skalkách	 není	

vandalismus.	 Na	 renovaci	 této	 sakrální	 památky	 jsme	
se	 v	minulém	 roce	 neúspěšně	 pokusili	 získat	 dotaci.	
Naštěstí	 se	 financování	 obnovy	 těžce	 poškozeného	
kříže	velkoryse	ujal	pan	Robert	Pláteník,	jehož	předko‐
vé	 jej	 před	 více	než	 sto	 lety	 nechali	 vztyčit.	 Vzhledem	
k	rozsáhlému	 poškození	 v	minulosti	 již	 několikrát	 ne‐
odborně	 opravovaného	 kříže,	 bylo	 po	 konzultaci	 se	
sochařem,	který	se	restaurováním	podobných	památek	
zabývá,	 rozhodnuto	původní	 kříž	 neopravovat,	 ale	 vy‐
tvořit	jeho	repliku	z	nového	kvalitního	materiálu.	Práce	
by	měly	být	hotové	do	konce	jara.		

Věříme,	že	kříž,	který	stál	po	desetiletí	v	houští,	mi‐
mo	udržované	komunikace,	se	opět	stane	součástí	kra‐
jiny,	 alespoň	 jako	orientační	bod	 stojící	u	nové	obecní	
cesty,	 která	 zde	 byla	 vytyčena	 v	rámci	 pozemkových	
úprav.																																																																																‐jktd‐	

	
OBECNÍ	KNIHOVNA	
Vážení	čtenáři,	

rádi	 bychom	vás	 informovali,	 že	 naše	 knihovna	 ob‐
držela	 dar	 z	 Městské	 knihovny	 Kuřim,	 a	 sice	 56	 knih	
v	celkové	 hodnotě	 10	 437	Kč.	 	Jedná	 se	 o	 knihy,	 které	
byly	 dříve	 využívány	 ve	 výměnném	 fondu,	 a	 které	 již	
v	Kuřimi	nepotřebují.	Nejsou	to	tedy	knihy	zcela	nové,	
ale	 jistě	 si	 z	 velké	 nabídky	 každý	 vybere	 tu	 svou.	 Se‐
znam	darů	můžete	 najít	 na	webu	 knihovny,	 ale	 abych	
vás	navnadila,	vybírám	některé		z	nich:	
Jan	CIMICKÝ:	Truhla	s	tisíci	zámky	

Robin	COOK:	Horečka;	Osudná	léčba;	Smrtící	gen	

Ivanka	DEVÁTÁ:	Koukám	se	okolo	

Vlasta	 JAVOŘICKÁ:	 Nebeská	 krůpěj;	 Kamarádi;	 Pod	
tíhou	života	

Martin	 KLÁSEK:	 Hurvínek	 a	 Mánička	 na	 neznámé	
planetě	

Trudel	MARQUARDT:	Vaříme	zdravě	bez	lepku	

Ulf	PALMENFELT:	Požíračka	mrtvol	(horory	pro	děti)	

J.	V.	ŠIRONINA:	Báje	a	pověsti	hvězdné	oblohy	

Robert	WEINLICH:	Sirkové	hlavolamy	

Více	informací	o	knihovně	najdete	na:		
www.jinacovice.cz/knihovna.	

Těšíme	se	na	vás	v	knihovně,	každý	pátek	od	17	do	
20	hodin.																		Šárka	Ondrušková	a	Břetislav	Bém	

 

ZPRÁVY	OBECNÍHO	ÚŘADU	
1)	Ve	čtvrtek	17.	3.	2016	od	15:30	do	15:50	hod.	pro‐
běhne	 na	 návsi	 sběr	 a	 odvoz	 nebezpečného	 odpadu.	
Odevzdávat	můžete	plechovky	od	barev,	oleje,	baterie,	
laky,	pesticidy,	léky,	lepidla	apod.		

2)	 OÚ	 Jinačovice	 bude	 provádět	 sběr	 vyřazených	 vel‐
kých	spotřebičů	v	pátek	1.	4.	ve	13:00–15:00	a	v	sobotu	
2.	 4.	 v	8:00–10:00	 před	 Palasovou	 stodolou.	 Odevzdá‐
vat	můžete	ledničky,	sporáky,	televizory	apod.			

3)	 Mateřská	 škola	 Jinačovice	 oznamuje,	 že	 ve	 středu	
6.	4.	2016	 se	 uskuteční	 zápis	 dětí	 do	 mateřské	 školy	
pro	 školní	 rok	 2016/17.	 Vyplněné	 žádosti	 o	 přijetí	
k	předškolnímu	 vzdělávání	 budou	 přijímány	 ve	středu	
6.	4.	2016	od	16	do	18	hod.	S	sebou	si	přineste	také	rod‐
ný	list	dítěte	a	občanský	průkaz.	Žádosti	o	přijetí	dítěte	do	
MŠ	si	mohou	zákonní	zástupci	vyzvednout	ve	středu	23.	3.	
od	8	do	16	hod.	v	MŠ	nebo	na	www.msjinacovice.cz.	

4)	V	poslední	době	se	na	OÚ	množí	stížnosti	na	rychlou	
jízdu	 některých	 našich	 spoluobčanů.	 Buďte	 prosím	
ohleduplní,	jde	o	bezpečnost	nás	všech.	

5)	Důrazně	žádáme	majitele,	kteří	neuklízejí	exkremen‐
ty	po	svých	psech,	aby	zanechali	bezohledného	jednání	
a	 uklízet	 začali.	 Splní	 tak	 povinnost	 zakotvenou	 v	 zá‐
konném	 předpisu	 –	 obecní	 vyhlášce.	 Její	 porušování	
může	 být	 vyhodnoceno	 jako	 přestupek,	 za	 který	 lze	
uložit	 pokutu.	 Udržujme	 si	 svá	 veřejná	 prostranství,	
k	nimž	patří	i	polní	cesty,	v	čistotě.																													‐ou‐	

 


