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Občasník Obecního úřadu a Zastupitelstva obce Jinačovice
Vážení občané, milí sousedé,
přicházíme k Vám s jarním vydáním našeho obecního
Zpravodaje. Vedle informací o činnosti obce a zastupitelstva Vám přinášíme také několik ohlédnutí, názorů a další,
doufáme, že podnětné čtení.

Úspěšná a neúspěšná žádost o dotaci
V dubnu bylo zveřejněno vyhodnocení žádostí v rámci
dotačního titulu na opravy místních komunikací, který
koncem loňského roku vyhlásilo Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. A dotace, o kterou jsme požádali v návaznosti
na opravenou cestu od skály na Pláňavu, bude obci přidělena. Na celkové ceně opravy, která činila necelých 1,3 mil.
Kč, se obec podílela polovinou, druhou polovinou přispěli
soukromí dárci z lokality, kterou silnice obsluhuje.
A v rámci zmíněného programu pak bylo možné požádat
o dotaci v maximální výši právě 50 % z celkových nákladů.
Této možnosti jsme se operativně pokusili využít, protože
jsme měli aktuálně k dispozici veškeré potřebné podklady. Přes obrovský počet žadatelů na tento typ dotace
se nám podařilo uspět. Pro obec to tedy znamená, že daná
oprava byla provedena takřka bez potřeby finančních
prostředků obce. Kéž by dotačních titulů na opravy komunikací bylo vypsáno více, bohužel to byl po mnoha letech
jeden z prvních.
V menším dotačním programu Efekt, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jsme se přihlásili do
soutěže o podporu rekonstrukce veřejného osvětlení. Cílem bylo pořízení a instalace nových energeticky úspornějších svítidel, která by svítila pod sebe a neprodukovala
tolik světelného smogu. Podpořen byl nakonec pouze zlomek z asi tří set žádostí, rozhodovala míra úspory a náš
světlený park na tom z tohoto hlediska nebyl tak špatně.
Příští rok to zkusíme znova.
-st-

Příprava dalších oprav komunikací
V rámci dalších postupných oprav obecních komunikací jsme před nedávnem zahájili projekční práce na rekonstrukci místní komunikace kolem hřiště – od Počuchových, kolem ústí uličky nad hřiště a směrem ke Korbelovým (dříve Gállovým) a zpět k hlavní silnici (kolem Křížových a Kučerových).
V tuto chvíli je zadána studie, která ukáže, jak by mohla
rekonstrukce vypadat. Po jejím vyhotovení dáme možnost
občanům, především těm z dotčené lokality, aby se k danému návrhu mohli vyjádřit, nejlépe přímo na místě.
Teprve poté se začne zpracovávat vlastní projektová
dokumentace pro stavební úřad. Do konce letošního roku
bychom chtěli vyřídit potřebná povolení, a pokud vše
půjde bez komplikací, na jaře příštího roku rekonstrukci
realizovat.
Jedná se o úsek dlouhý přes tři sta metrů, současně by
v lokalitě měla vzniknout parkovací místa, takže půjde
zcela jistě o nejvýznamnější investici v oblasti komunikací
v následujících dvou letech, tedy pokud nebude vypsán
vhodný dotační titul na revitalizaci návsi. Tam je celková
investice v závislosti na konečném rozsahu odhadována
na 10–15 mil. Kč, což je pro obec bez dotace nedostupná
částka. 
-ju, st-

Rozšíření mateřské školy
Čekání na rozhodnutí o dotaci
V letošním roce přišlo k zápisu do mateřské školy
17 dětí, přijato jich může být maximálně 7. Společným úsilím stavebního výboru a projektantů se podařilo v šibeničním termínu podat žádost o dotaci na rozšíření kapacity
mateřské školy, která byla vyhlášena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a měla by pokrýt
až 90 % potřebných nákladů. Pokud by obec dotaci obdržela, předpokládá se rozšíření – přístavba jedné třídy do
dvora obecního úřadu. Obrázky ze zpracované studie jsme
publikovali na obecním webu.

Případná realizace rozšíření MŠ na základě přidělené
dotace nás bude po několik let zavazovat m. j. k naplňování
její kapacity. Nenaplnění by znamenalo vrácení části dotace
a také penalizaci. Z tohoto důvodu jsme aktuálně u stávající
školky snížili její kapacitu uvedenou v rejstříku škol o čtyři
děti na 24. Tento počet vychází z vyhlášky o předškolním
vzdělávání. Pokud dotaci neobdržíme, bezodkladně požádáme o opětné navýšení kapacity, aby mohly být dodatečně
zapsány alespoň další čtyři děti.
Zveřejnění rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace
bylo původně avizováno už před více než týdnem, žádostí
k posouzení je ovšem velké množství. Netrpělivě tedy čekáme. 
-st-

Rozšíření výuky Základní umělecké
školy Universum v Jinačovicích
Soukromá základní umělecká škola Universum, s.r.o.
oznamuje následující upozornění pro rodiče:
Od září 2016 rozšiřujeme výuku v hudebním oboru
přímo v Jinačovicích. Přijímáme nové žáky ke studiu hry
na housle, klavír a zobcovou flétnu. V případě dostatečného zájmu (nejméně 4 žáci) zajistíme i výuku hry na kytaru.
Jsme škola zařazená v rejstříku škol s akreditací
MŠMT ČR od r. 1994, sídlo školy je v Brně - Řečkovicích.
Přijímací zkoušky proběhnou v Jinačovicích v polovině června. Zájemci o výuku, vyplňte, prosím, neprodleně na stránkách školy www.zus-universum.cz v sekci
Přijímací zkoušky online zápisový formulář. Následně
vám bude sdělen přesný termín konání.
Bližší informace včetně požadavků k přijímacím zkouškám získáte na webových stránkách, v kanceláři školy
nebo přímo v Jinačovicích u p. učitelky Anny Kučerové,
tel. 603 427 039. 
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Technický pracovník obce –
– střídání stráží
V červenci odejde do důchodu pan Miroslav Pruša. Jako
technický pracovník obce působil více než 10 let. Kromě
péče o komunikace, při které jsme jej potkávali asi nejčastěji, vzorně pečoval o celé technické zázemí obce, které se
zejména v posledních letech rozrostlo o řadu nových
strojů a zařízení. Za dlouholetou službu naší obci mu zůstáváme vděčni a přejeme mu radostné a klidné trávení
zaslouženého odpočinku v kruhu rodiny a pevné zdraví.
Na základě výběrového řízení byl vybrán nový zaměstnanec na tuto pozici, kterým se stal pan Martin Pruša.
Doufáme, že toto nelehké zaměstnání naplní jeho očekávání a brzy v něm najde zalíbení. 
-oú-

Zápach z kanalizace
Uskutečnilo se přímé osobní jednání obce s vedením
Vodárenské akciové společnosti, provozovatelem obecní
splaškové kanalizace, a vedením Golfu ve věci nepříjemného zápachu, který občas trápí část naší obce od doby,
kdy došlo k napojení tlakové kanalizace z Golfu na náš
kanalizační systém.
Tato trojstranná schůzka se uskutečnila na Golfu. Ze
strany provozovatele byla navržena konkrétní opatření,
která by měla zápach snížit. Nejvíce si slibujeme od odvětrání na přípojce z Golfu, které by mělo být realizováno
mimo zastavěnou část obce někde u lesa. Vzhledem
k tomu, že přípojka je majetkem Golfu, ještě nás v dané
věci čekají další jednání.
Kromě zápachu aktuálně řešíme s Golfem také nesprávné uložení vodovodního vedení, které bylo uloženo
v obecní cestě směrem do Kuřimska v rozporu s původní
dohodou s obcí a vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. Danou věc již nejednou řešil stavební
výbor zastupitelstva, vodovod byl i přes výhrady obce
stavebním úřadem v Kuřimi zkolaudován, nyní řešíme
další postup obce v dané věci. 
-st-

Obecní chata
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali
o tom, že obec vlastní chatu nebo spíše pozůstatek někdejší chaty a zároveň jsme se dotázali, jak by bylo
možno daný objekt do budoucna využívat. Představa zastupitelstva je taková, že obnovená by mohla sloužit jako
zázemí při konání menších akcí, jako je pálení čarodějnic, soukromé oslavy apod., na zahradě, která k objektu
náleží.
Se zajímavým nápadem se na nás obrátili místní
stárci, kteří si tam posledního dubna pálení čarodějnic
vyzkoušeli, s místem byli dle ohlasů spokojeni, a sami se
nabídli, že by se stavbou chatky pomohli vlastními silami. Za tento zajímavý podnět děkujeme, jsme za něj velice rádi, každou pomoc uvítáme.
A co bude nyní následovat? Chatku a její stav posoudí
v nejbližších týdnech stavební výbor zastupitelstva
obce, bude zadán projekt na opravu (stavbu) chatky, se
stavebním úřadem se musíme dohodnout, jak danou věc
řešit z pohledu stavebně povolovacího řízení, a pak přijde na řadu samotná realizace objektu, která by mohla
nastat již v příštím roce. 
-st, mst-

Folklórní festival v Jinačovicích a výsledky koštu pálenek
Třetí květnovou sobotu proběhl na návsi v Jinačovicích folklórní festival. Nápad, který se v průběhu uplynulého roku zdál i mnohým z nás jako nerealistický či přehnaný se opravdu uskutečnil.
Nechceme plakat nad slabou účastí místních obyvatel
ani rozebírat její důvody. Jsme rády, že se nám v Jinačovicích podařilo uspořádat akci, jejíž význam přesahuje
hranice obce. Překvapilo nás, s jakou samozřejmostí
a ochotou většina souborů, z nichž některé patří do absolutní špičky s mezinárodním renomé, přijala pozvání
na nultý ročník festivalu. Pozitivní reakce většiny účinkujících potvrdily náš předpoklad, že na Brněnsku
schází akce, na které by se dětské soubory z Brna i ze
vzdálenějšího okolí mohly setkat a předvést své umění.
Navzdory různým obtížím si myslíme, že pořádání této
akce udělalo naší obci dobré jméno. Pozitivní je také zjištění, že je organizačně i technicky možné uspořádáním
podobné akce oživit náves jako přirozené centrum obce,
kam je možné přivést kulturní program i návštěvníky.
Chtěli bychom proto poděkovat všem, kdo se na uspořádání akce přímo podíleli, všem, kdo nám konkrétně
pomohli organizačně nebo zapůjčením všeho potřebného a také všem, kdo nám třeba jen drželi palce. Děkujeme všem návštěvníkům i vystupujícím. Dík patří také
všem obyvatelům návsi a okolí za pochopení a za trpělivost. K poděkování připojujeme omluvu za případné
způsobené nepohodlí.
Děkujeme také Pohostinství u Střížů a celému jeho
personálu za to, že se odpoledne a večer stali integrální
součástí dění a za podíl na vytvoření příjemné atmosféry. Totéž platí pro všechny stánkaře.
V neposlední řadě děkujeme všem dárcům, kteří se
podíleli na finančním zajištění akce.
Součástí festivalu byl také další ročník koštu pálenek, jehož hlavní výsledky zde rekapitulujeme:
Hodnocení degustační komise:
1. místo: slivovice 2015, Jan Kazda: 44/50 bodů
2. místo: meruňkovice 2013, Josef Himer: 41/50 bodů
3. místo: jablkovice 2015, Libor Kučera: 36/50 bodů
Hodnocení návštěvníků:
1. místo: meruňkovice 2013, Josef Himer
2. místo: třešňovice 2013, Jiří Kučera
3. místo: slivovice 2015, Miroslav Holub
Za Trnůvku: Xenie Bartáková a Simona Dvořáková

Mlynářská stezka
aneb výlet za moučnými červy
S bezmála dvouletou odmlkou po poslední stezce se
opět snažíme navázat na tradici populárně-naučných
stezek po okolí naší obce. Proto jsme se sešli v sobotu
24. dubna 2016 a vyrazili si společně užít exkurzi v Jarošově mlýně ve Veverské Bítýšce, a odtud pěšky na
oběd do Hálova mlýna a zpět. Celkem se stezky zúčastnilo 22 zájemců. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl 60 let. 
Šárka Ondrušková
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Ohlédnutí
Cirkus na hřišti a nejen na hřišti,
cirkus mezi námi
V pondělí ráno mi zvoní mobil: „Haló, tady Novotný, my
k Vám přijedeme s cirkusem ve středu, ale prý se musím
domluvit s Vámi, starosta říkal, že hřiště není jeho, ale
Vaše tedy Sokola“. Bezva, jako bych to tušil, když nepovolím, bude zle, když povolím, bude zle, a těch keců…
Už to bude 10 let, co jsem se přestěhoval do Jinačovic,
mnohé z Jinačovic znám, proto jsem očekával pouze dvě
reakce a ty se mi zcela potvrdily. Cirkus Pacific byl i jistou
zkouškou charakterů. Nechtěně. Ale nejen cirkus. Předně:
fotbalistům jsem přivodil, když ne rovnou infarkt, tak zvýšený tlak určitě. Přitom to byli právě oni, na které jsem při
dojednávání podmínek myslel na prvním místě. Stejně
jsem to od zástupce nedělních fotbalistů schytal, jak jsem
si to prý mohl dovolit pustit takový ansámbl na hřiště?!
Hřiště je Sokola, já jsem s Jendou Kachlíkem ve vedení Sokola, naše rodiny jsou členy Sokola. Až na jednoho z fotbalistů nikdo není členem Sokola. Jich jsem se ale na svolení
nezeptal… a bylo zle. Nezdá se Vám to zvláštní?
Po skončení představení jsem to schytal od bývalého
dlouholetého člena Sokola: „Jak sis to mohl dovolit s nimi
(pány od cirkusu) takhle hrubě jednat. Vždyť jaká je to
sláva, to tu ještě nebylo! Cirkus! A fotbalisti ať jdou do…
nejsou ani registrovaný oddíl v rámci jednoty a ty – ty děláš taky úplný kulový, to dříve, to se chodívalo na závody,
sokolská cvičení…“ Já totiž, mysle na pány fotbalisty, jsem
nedovolil dvěma poníkům vstup přímo na hřiště do manéže. Poníci krásně spásli trávu kolem laviček a děti přišly
o jejich vystoupení v manéži.
Zleva, zprava, a kdybych měl ksicht i na temeni, tak
bych trhnul jednu ještě od zástupců Trnůvky za nepodporu v jejich kulturní činnosti. (rozuměj: půjč lavičky, nachystej lavičky, ale nic ti za to nedáme). Ten týden, kdy byl
u nás cirkus, se konaly pod záštitou obce a Trnůvky Jarní
slavnosti. Ve středu ráno mi zvoní mobil, volá jedna z členek Trnůvky (ne hlavní organizátoři): „Jak to bude s lavičkami a stoly…?“ Slušně jsem odpověděl, a od té doby mám
pocit, že mě Trnůvky nezdraví. Spolupráce předně vyžaduje komunikaci, nevím, jen si to myslím, ale na mé straně
nevázne a ve svých vyjádřeních se snažím být jasný a maximálně srozumitelný.
K tomu co Sokol u nás má, se všichni chtějí chovat, jako
by jim to patřilo, prostě bylo všech: Hele, půjčím si lavečky, hele, chceme si na hřišti udělat akci, hele, ty záchody zas nefungují, hele, v zimě by byl dobrý led na bruslení, hele a rozsviť, ať tam nejsme potmě atd. atd. Jú, ale
ono to vše něco stojí... Takže znovu a všem: lavičky
zadarmo nepůjčujeme, (cena 100 Kč za set na den), hřiště
je Sokola, pronájem areálu na akci 200 Kč za hodinu, jinak
dle dohody s vedením jednoty. Přednost na hřišti mají
akce a členové Sokola, na hřišti udržujeme pořádek, nelezeme na hřiště dírami v plotě a vzájemně se zdravíme, což
je bohužel u mnoha dětí a některých jedinců stále velký
problém. A tak se nám to naše jinačovické panoptikum vybarvilo v plné kráse. Jedni nemohou vystát Sokola, ale jejich děti na hřišti jsou denně, část dědiny kvůli Trnůvce
v létě nespí, na fotbalisty nadávají všichni, někdo chodí na
pivo jenom ke Střížům, někdo jenom do bistra, někdo
k Fance, někdo raději chodí na zábavy a plesy do sousední
vesnice, než aby přišel na tu domácí, někdo si natruc udělá
soukromou akci, někdo raději nechodí nikam, ale všichni
všemu rozumí a ví, jak se to má dělat.
Ke stavu úcty a vzájemného pochopení aspoň minimálních požadavků ke spolupráci všech spolků za bohulibé
podpory naší obce a pana starosty máme daleko. Osočováním se zlepšení nedosáhne, předhazováním co, kdo
a kdy v minulosti udělal také ne, takže cirkus jede dál.
Cirkus Pacific odjel ke smutku dětí a jejich rodičů, kterým
se dle ohlasů moc líbil. Hřiště přežilo, dalo by se říct:
mnoho povyku pro nic. Náš Cirkus Jinačovice tu bohužel
zůstává ke smutku mě samému. 
Martin Klouda, starosta TJ Sokol Jinačovice

SERIÁL: JINAČOVICKÝ MÍSTOPIS
„Hitlerák“, „Kulaťák“ a jinačovické „Baby“
Tématem druhého místopisného okénka je zvykový charakter a stále se měnící podoba zažitých místních názvů.
Tzv. Hitlerák a Kulaťák jsou stavebními pozůstatky nedokončené tzv. Hitlerovy dálnice mezi Vídní a slezskou
Vratislaví, která měla počátkem 40. let minulého století
protnout katastr naší obce a jejíž trasa dodnes natolik imponuje některým plánovačům rychlostních komunikací.
Pozůstatky konstrukcí dvou nadjezdů se staly nápadnými součástmi krajiny obce. Oficiální místopis pro ně názvy nemá, ale ten lidový se jich zmocnil po svém. Přesto,
že jsou oba názvy poměrně nové, nevíme, kdo je použil
jako první. Děcka, která si tam chodila hrát? Mladé páry,
které si tam dávaly rande? Těžko už se to dozvíme. Nevíme

ani, zda jsou oba názvy stejně staré a zda byly za uplynulých asi sedmdesát let jediné používané. Pokud si naši
starší spoluobčané pamatují na jiná označení, budeme rádi
za jejich sdělení.
Nelichotivě, leč prozaicky nazvaný „Hitlerák“ je významným orientačním bodem na křižovatce polních cest
vedoucích na Senařov a směrem ke knínické myslivecké
chatě a střelnici. Chodí se sem na procházky, vede tudy turistická i cykloturistická trasa, na dálničním tělese v zimě
bobují děti.
„Kulaťák“ byl významnou součástí dětských světů několika generací. Své jméno dostal podle klenutého profilu.
Jde vlastně o tunel, kterým měla pod dálnicí procházet
cesta a protékat dnes vyschlá vodoteč. Polozapomenutý
a zarostlý „Kulaťák“ leží na odlehlém, málo frekventovaném místě na hranici katastru s Rozdrojovicemi.
Dokladem, že zvykový místopis je živým organismem,
který se mění na základě historických, generačních, společenských a jiných souvislostí, je také „případ Baba“. Stal
jsem se sám obětí jednoho z častých místopisných nedorozumění. Jak všichni vědí, Baba je název celého hřbetu a přírodního parku, na jehož úbočí a úpatí leží velká část naší
obce. Malou a Velkou Babou se nazývají také dva z jeho vrcholů. Jak jsem se však nedávno dověděl, na „Babě“ také
ještě relativně nedávno probíhalo pálení čarodějnic, prý
jsem byl několikrát přitom. Nejprve jsem se hádal, až jsem
byl usvědčen starousedlíky, že místu v polní trati Skalky,
kde se „čarodky“ dělávaly, skutečně všichni aktéři říkali na
„Babě“. A hotovo! Zda má tato baba nějakou souvislost s
těmi upálenými ježibabami nevím, ale slyšel jsem i verzi
na „Čarodce“. Všichni, kdo jsme se v Jinačovicích nenarodili, se musíme smířit s tím, že občas nevíme, kam nás to
starousedlíci vlastně posílají. Už teď jsme však i my podvědomě spolutvůrci tohoto živého a stále se měnícího
světa místního názvosloví. Pokud se chcete začít lépe orientovat v jeho zákrutách, můžete začít na obecním webu
www.jinacovice.eu, v rubrikách „O obci“ a „Pamětihodnosti a zajímavosti obce a okolí“. 
-td-

ODPOVÍDÁME NA VAŠE DOTAZY
Proč se letos tráva začala sekat později, než obvykle?
V uplynulých letech obec využívala na údržbu zeleně
a případné jiné veřejně prospěšné práce nabídky míst dotovaných úřadem práce. Zatímco v období vysoké nezaměstnanosti byl o tato místa zájem, v současné době je výběr silně omezen. Snaha obce využít těchto dotací a zároveň si zajistit osvědčené pracovníky znamenala delší jednání s ÚP, díky kterému začaly práce na údržbě zelených
ploch o něco později. Dotaci se podařilo získat pouze na
poloviční úvazek, zbylou potřebnou kapacitu jsme vyřešili
formou brigády na dohodu. V současné době jsou již pracovníci zajištěni k naší spokojenosti a tráva už se seče.
Obec ovšem zajišťuje sekání pouze na vlastních pozemcích. Nebude-li v budoucnu možné dotovaných pracovních
míst využívat, budeme muset sáhnout hlouběji do obecního rozpočtu a údržbu zeleně zajistit vlastním zaměstnancem nebo externí firmou. Sekání trávy přesahuje možnosti úvazku technického pracovníka obce, který musí řešit řadu dalších úkolů, vyplývajících m. j. z obsluhy a
údržby nových zařízení v návaznosti na získané dotace.
Zároveň přibývá i ploch, o které se obec musí starat,
úměrně tomu, jak klesá počet chovatelů domácího zvířectva a zájem o trávu a seno na píci.
Chtěli bychom vyzvat všechny vlastníky zanedbaných
a zaplevelených pozemků, aby splnili svou povinnost udržovat své pozemky a sjednali nápravu. 
-mst-

R 43
Můžeme být v klidu?
„…dálnice se jen tak stavět nebude…“, „…toho se já už
nedožiju…“, „…můžeme být v klidu…“. Takové a podobné
názory slýcháváme na adresu R 43 často. Ano, s vyřešením
páteřní dopravy v jihomoravském kraji je to opravdu zlé
a v nejbližší době nám stavba rychlostní komunikace přes
Jinačovice opravdu nehrozí. Celá věc má ale dva háčky:
1) Není to důvod k radosti, ale k starosti. Odkládání řešení je skoro stejně špatné, jako realizace řešení, které nechceme. Fakt, že současná krajská politická reprezentace
již po dvě volební období, tedy celých osm let z těžko vysvětlitelných důvodů blokuje řešení, na kterém závisí rozvoj celého kraje, je špatnou zprávou, která by nás neměla
uklidňovat a na kterou bychom neměli zapomínat v blížících se krajských volbách, i když nám budou tvrdit, že
v nich jde o uprchlíky a bezpečnost.
2) Ten pocit, že můžeme být klidní, nespadl z nebe. Stojí
za ním často téměř každodenní úsilí řady dobrovolníků
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a aktivistů, kteří neustále sledují situaci a hlídají, aby se
někdo, jako už několikrát, nepokoušel prokličkovat mezi
zákony a prosadit změny, které by již nešlo napravit.
Podobně je tomu s plánovaným úmyslem krajského
vedení prosadit tzv. Zásady územního rozvoje s vynecháním území Brna a okolí včetně naší obce. Díky lidem,
kteří nepodléhají falešnému pocitu, že můžeme být
v klidu, má obecní zastupitelstvo připravené ke schválení námitky k tomuto záměru. Oddáme-li se klidu, jednoho dne ráno se probudíme překvapeni s výhledem na
buldozery za našimi humny.
Informace k aktuálnímu stavu nejen „erčtyřicettrojky“
najdete na webu http://www.zur-jmk.cz/.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
stále pro vás dokupujeme nové knihy. Snažíme se vyjít
vstříc vašim požadavkům a čtenářským zájmům. Z knih,
zakoupených v posledních měsících, bych vás ráda upozornila na tyto tituly:

Marie DOLEŽALOVÁ: Kafe a cigárko aneb Historky
z hereckého podsvětí
Paula HAWKINS: Dívka ve vlaku
Lars KEPLER: Stalker
Jo NESBO: Půlnoční slunce – Krev na sněhu II.
Jo NESBO: Spasitel
Jo NESBO: Syn
Jana EISLEROVÁ: Staré pověsti české pro děti
Jana EISLEROVÁ: Staré řecké báje a pověsti pro děti
Jana EISLEROVÁ: Dějiny českých zemí pro děti
D. L. GREENOVÁ: Kája super frája – Holky jsou nemožný!
Elvira LINDO: Chudák Manolito
Elvira LINDO: Frajer Manolito
Rachel Renée RUSSELLOVÁ: Deník mimoňky (1.-5.díl)
David WALLIAMS: Ďábelská zubařka
Kate DAVIDES: Zapomenuté jehňátko
Jill HUCKLESBY: Osamělý králíček
Mary KELLY: Nezbedné kůzlátko
Sue MONGREDIEN: Zachráněná sovička
Kateřina MILER: Krtek na návštěvě
Lucy ROSENOVÁ: Mimoni – Kdo je tady šéf?
Brandon T. SNIDER: Mimoni – Sněží!
Minecraft – bojová příručka, stavitelská příručka, příručka redstone.
Více informací o knihovně najdete na webu:
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
Červen 2016
1) Obecní úřad upozorňuje, že také na místních
komunikacích uvnitř obce je třeba dodržovat pravidla
silničního provozu. Tzn. dodržovat rychlost –
přizpůsobit jízdu stavebnímu a dopravně technickému
stavu komunikací a souvisejícím okolnostem, přednost
zprava apod. Připomínáme, že každý, kdo vyjíždí
z obytné zóny, musí dát přednost všem ostatním
vozidlům, tzn., že zde neplatí přednost zprava. Značka
konec obytné zóny povinnost dát přednost ukládá sama
o sobě. Důrazně Vás žádáme, dodržujte výše uvedené,
jde o bezpečnost nás všech!!
2) Opakovaně se na nás obrací řidiči autobusu
a dispečink Kordisu kvůli parkování vozidel na návsi.
Prosíme, neznemožňujte svým parkováním průjezd
autobusu návsí. Pokud se situace nezlepší, budeme
nuceni ošetřit parkování na návsi dopravními značkami.
3) Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice se
koná ve čtvrtek 9. června 2016 od 19:00 hod. v sále
Hostince u Střížů. Program zasedání je zveřejněn na
nástěnce OÚ a na webu (elektronická úřední deska).
Upozorňujeme, že beseda o skautské výpravě do
Japonska s Eliškou Siblíkovou, která se měla uskutečnit
po veřejném zasedání zastupitelstva, se přesouvá na jiný
termín (bude posléze upřesněn).
4) Ve středu 29. června 2016 ve 20 hod. se koná
v Hostinci u Střížů schůzka k Babským hodům, které se
letos uskuteční 15. 10. Všechny zájemkyně jsou zvány.
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