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ALEJ MAJESTÁTNÝCH LIP
Alej majestátných lip z Horní 
Libochové 
na Moravec zavátá po vrch sněhem 
západními větry se postavila 
proti plynutí času.
Dvě stovky členů gardy hradní stráže 
udatně brání cestu úvozem nahoru 
před poryvy větru.
Malý okamžik přestal plynout čas.
Zmrzl jako sníh na hřebenech závějí 
navátých od Dolních Hlín.
Však vzápětí se počal vlnit jako prapor 
do půli žerdě a duté lípy stály 
nad ním jak vojáci v poli.
Hlučně a rezolutně udávaly větve 
tón na manuálu varhan, 
jejichž píšťaly skryté v dutinách kmenů 
starých lip zněly kantilénou 
budoucnosti:
blaženi lidé čistého srdce, neboť oni 
budou 
nazváni syny Božími.

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva MČ 
Brno ‑Jehnice
Dne 21. 2. 2018 proběhlo 222. 
zasedání zastupitelstva

- pošta – provozní ředitel DPMB 
se zatím nevyjádřil k dopravnímu 
řešení.

- přechod Ořešínská – podána žádost 
na OD MMB.

- pivovar v Jehnicích – od minulého 
zasedání ZMČ Brno -Jehnice nedošlo 
k žádnému posunu v jednání se 
stavebníkem.

- zastřešení zastávky MHD na ul. 
Ořešínská ve směru do města – dojde 
k nacenění patek pro zastřešení a po 
odsouhlasení nabídky se zadá výroba 
a stavba přístřešku.

- zastupitelstvo souhlasí 
s prodloužením smluv na zimní úklid 
chodníků a místních komunikací 
do 15. 3. 2018 a pověřuje starostu 
podpisem dodatků ke smlouvám na 
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zimní úklid chodníků a místních 
komunikací v MČ Brno -Jehnice.

- zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu kontrolního výboru ze dne 
14. 2. 2018 a finančního výboru ze 
dne 12. 02. 2018.

- zastupitelstvo projednalo nabídky 
na zavedení GDPR v MČ Brno-
-Jehnice a v ZŠ a MŠ Brno -Jehnice 
od firem GORDIC, spol. s r. o. 
a PMA advisors, s. r. o. a schvaluje 
nabídku společnosti PMA advi-
sors, s. r. o. za částku 18.000 Kč na 
zpracování zavedení GDPR v MČ 
Brno -Jehnice za podmínek stanove-
ných v nabídce a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zastupitelstvo 
poskytne nabídky zavedení 
GDPR od společností GORDIC 
spol., s. r. o. a PMA advisors, s. r. o. 
řediteli Základní a mateřské školy 
Brno -Jehnice a ukládá mu, aby 
provedl výběrové řízení na dodava-
tele na zpracování zavedení GDPR 
a uzavřel příslušnou smlouvu s vy-
braným dodavatelem. Zastupitelstvo 
nominuje za zřizovatele školy 
do výběrové komise na zavedení 
GDPR v ZŠ a MŠ Brno,  

Blanenská 1, místostarostu 
MUDr. Otu Rinchenbacha.

- zastupitelstvo projednalo nabídku 
na pokácení stromů a vyčištění plochy 
od keřů podél komunikace na ul. 
Blanenská v místě budoucí výstavby 
části chodníku mezi Mokrou Horou 
a Jehnicemi a pokácení tří bříz na 
náměstí 3. května v Brně -Jehnicích 
od firmy ŠARAPATKA sdružení 
FO a z nabídky schvaluje pokácení 
jabloní a smrků na ul. Blanenská za 
částku 4.900 Kč bez DPH a pokácení 
bříz na náměstí 3. května v Jehnicích 
za částku 5.000 Kč bez DPH včetně 
frézování pařezu.

- zastupitelstvo schvaluje nabídku 
společnosti EKV, spol. s r. o. na 
dodávku a montáž zhotovení přívodu 
napájení a montáž boxu AIVIA 
na budově ÚMČ Brno -Jehnice za 
celkovou částku 13.444 Kč bez DPH.

- zastupitelstvo souhlasí s připo-
jením se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ a souhlasí 
s vyvěšením vlajky dne 10. 3. 2018 
na budově úřadu městské části 
Brno -Jehnice.
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- zastupitelstvo městské části Brno-
-Jehnice bere na vědomí oznámení 
o konání turistického „Setonova 
závodu“ dne 21. 4. 2018 a nemá 
připomínky k jeho konání.

- zastupitelstvo schvaluje závěrečný 
účet (výsledek hospodaření) za rok 
2017 ÚMČ Brno -Jehnice.

- zastupitelstvo nesouhlasí 
s výzvou zastupitelům obcí a měst 
České republiky – Petice za 
spravedlivé odměny členům volební 
komise a nebude doplácet finanční 
prostředky členům okrskových 
volebních komisí v částkách 
500 Kč za první kolo 
prezidentské volby (mimo 
předsedy a zapisovatele) 
a 1.600 Kč všem členům 
okrskových volebních 
komisí, kteří pracovali 
v obou kolech volby.

- zastupitelstvo projednalo 
dopis a návrh Dohody 
o zajištění akceptace plnění 
předmětu veřejné zakázky 
„Provoz bezdrátové WiFi 
sítě na území SMB“ 
z odboru informatiky 
MMB a stanovuje místo 
pro provoz bezdrátové 
WiFi sítě na území 
městské části Brno -Jehnice 
na náměstí 3. května 
a pověřuje starostu pod-
pisem „Dohody o zajištění 
akceptace plnění předmětu 
veřejné zakázky – Provoz 
bezdrátové WiFi sítě na 
území SMB“.

- zastupitelstvo projed-
nalo „Projekt na podporu 
bezpečných cest do 
škol“ a pověřuje ředitele 
Základní a mateřské školy 
Brno -Jehnice Mgr. Petra 
Kotyzu, aby ve spolupráci 
se starostou MČ Brno-
-Jehnice podal návrhy akcí 
z projektu „Projekt na 
podporu bezpečných cest 
do škol“ a to: Dokončení 
chodníku mezi Mokrou 
Horou a Jehnicemi 
a Vybudování zábradlí 
mezi silnicí a chodníkem 

na ul. Blanenská před vstupem na 
pozemek mateřské školy

- zastupitelstvo schvaluje nabídku 
společnosti IKA Brno, s. r. o. na 
vypracovaní technického popisu zá-
měru, jednoduchý technický popis 
záměru, situační výkres v měřítku 
katastrální mapy se zakótováním 
délky zábradlí a zakótováním 
polohy zábradlí k minimálně 
dvěma pevným bodům, pohled na 
zábradlí, ze kterého bude zřejmé 
členění, počet sloupků, zakótovaná 
výška, případně schematicky 

naznačen základ pod sloupky, 
případné vyřízení stanoviska pří-
slušného silničního správního úřadu 
a případná stanoviska dotčených 
síťařů (např. Brněnské vodárny 
a kanalizace, E.ON, Technické sítě 
Brno a CETIN) za částku 9.500 Kč 
bez DPH.

- zastupitelstvo nemá zájem, aby 
se MČ Brno -Jehnice zapojila do 
veřejné služby dle dopisu náměstka 
primátora města Brna pana 
Bc. Matěje Hollana.

 
 
 
 
 
 

Zápis do první třídy 
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková 
organizace oznamuje, že se v budově Základní školy na Blanenské 1, uskuteční zápis do 
prvních tříd pro školní rok 2018/2019. 
 
Zápis se bude konat ve čtvrtek 19. dubna 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek 
20. dubna 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin.  
 
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.  
 
Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a OP rodičů.  
V případě odkladu školní docházky doloží zákonný zástupce společně se žádostí, v den 
zápisu, dvě doporučující posouzení školského poradenského zařízení / PPP, SPC/    
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  
 
Co naše škola nabízí: 

 jsme škola otevřená novým přístupům ke vzdělávání 
 škola se nachází v příjemné klidné okrajové části Brna 
 pečujeme o nadané a mimořádně talentované žáky od prvního ročníku 
 vyučujeme kvalifikovaně anglický jazyk od 1. ročníku  
 podle počtu přihlášených dětí plánujeme otevřít 2 první třídy s počtem 25 žáků ve 

třídě 
 v případě zájmu je možná návštěva v současné 1. třídě / info.na tel.č. 724 310 276/. 

 
V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo spokojené. 
Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi 
spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se vaše dítě bude učit v 
atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci. 
 
Služby 

 provoz ranní i odpolední družiny (6.30–17.00 h) 
 jídelna v budově školy  
 velký výběr zájmových kroužků přímo ve škole 
 zaměřujeme se, jako specializovaná škola, na výuku atletiky 
 kroužek hudební výchovy- odloučené pracoviště ZUŠ  V. Kaprálové, Palackého třída 
 kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost konzultací s učiteli, po předchozí 

domluvě kdykoliv. 
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- zastupitelstvo projednalo možnost 
spoluúčasti financování městské 
části Brno -Jehnice na nákup 
nového dopravního automobilu 
pro JSDH Jehnice. Ing. Hudec 
sdělil zastupitelstvu, že je možné 
čerpat finanční prostředky ve výši 
800.000 Kč a to rovným dílem 
od Jihomoravského kraje a od 
Ministerstva vnitra prostřednictvím 
Hasičského záchranného sboru. 
Finanční spoluúčast městské části 
Brno -Jehnice by byla v částce 
150.000 Kč. Cena nového vozidla je 
950.000 Kč. Zastupitelstvo souhlasí 
s uvolněním částky 150.000 Kč jako 
spoluúčasti na pořízení nového ha-
sičského vozidla a pověřuje velitele 
JSDH Ing. Jiřího Hudce k jednání 
a zpracování materiálu (zejména 
žádostí o dotace) v této věci.
Další jednání zastupitelstva se konalo 21. 3. 2018 
od 18.30 hod v prostorách ÚMČ.

Výzva občanům !!!
I v letošním roce se naše městská 
část připojuje k celorepublikové 
akci „Ukliďme Česko, ukliďme 
Jehnice“. Tato akce se uskuteční 
v sobotu 7. dubna 2018. Sraz 
dobrovolníků je v 10.00 hodin 
před hasičkou, kde každý obdrží 
rukavice a igelitové pytle. Svoz 
plných pytlů zajistí hasiči. 
Děkujeme všem pomocníkům, 
kterým není lhostejná čistota 
prostředí, ve kterém žijí. Další info 
na tel: 723 684 976 nebo osobně 
u Ing. Jiřího Hudce

Svoz odpadu ve městě Brně 
o velikonočních svátcích

Na Velikonoční pondělí nebude 
v Brně probíhat svoz komunálního 
odpadu. Odvoz odpadu bude 
přesunut z pondělí 2. 4. 2018 na 
úterý 3. 4. 2017 a analogicky další 
svoz proběhne vždy s jednodenním 
posunem. To znamená, že ve 14. 
týdnu bude běžný pondělní svoz 
proveden až v úterý, úterní ve středu, 
středeční ve čtvrtek, čtvrteční v pátek 
a páteční svoz bude proveden v sobotu 
7. 4. 2018. Na Velký pátek 30. 3. 2018 
bude svoz odpadu probíhat beze změn 
podle standardního harmonogramu.

Veškeré informace najdete na www.zapisdoms.brno.cz

1. fáze -
(3. 4. 2018 – 1. 5. 2018)
Na uvedených webových stránká

2. fáze -
s potvrzením od

MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice v tomto termínu:

2. 5. 2018 od 8.00 – 11.00hodin
nebo
3. 5. 2018 od 13.00 – 16.00 hodin

3. fáze -
Od 9. 5. 2018 bude probíhat vlastní 
stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si -

Mgr. Petra Havlová

Momentky z plesu ZŠ Jehnice
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Sběrná střediska odpadu, jejichž 
obsluhu společnost SAKO Brno 
zajišťuje, budou 30. 3. i 2. 4. 2018 
uzavřena. Mimo tyto dny bude 
provoz zajištěn podle běžné otevírací 
doby.

Martin Drozd 
vedoucí oddělení komunikace 

SAKO Brno, a. s.

Mateřská škola na návštěvě 
v jehnické pobočce knihovny 
J. Mahena
V měsíci únoru všechny třídy naší 
mateřské školy navštívily místní 
knihovnu. Tématem setkání bylo 
seznámení s knihovnou a vyprávění 
o zvířatech žijících na severním a již-

ním pólu. Paní 
knihovnice 
děti poutavou 
formou 
seznámila 
s různými zví-
řaty, přečetla 
jim básně, 
hádanky 
a krátké příbě-
hy, nachystala 
knihy, které se 
tomuto tématu 
věnují. Děti 
vyprávění vel-
mi zaujalo, na 

závěr si mohly vymalovat omalovánku 
a prohlédnout různé knihy. Každá 
třída obdržela pexesa a knihu pro 
děti o bezpečnosti na internetu, pro 
každého pak záložku do knihy. Tímto 
setkáním rozvíjíme u dětí předčte-
nářskou gramotnost, kdy se utváří 
pozitivní vztah ke knihám, tedy ke 
čtení a vzdělávání. Paní knihovnici 
tímto velmi děkujeme a těšíme se na 
další povídání nad knihou.

Za kolektiv MŠ Mgr. Lucie Pilerová

Lípy republiky 1918–2018
V letošním roce slaví naše republika 
sto let od svého vzniku. Zastupitelstvo 
MČ Brno -Jehnice na svém zasedání 
22. listopadu 2017 projednalo podnět 

pana Vaňhy na zasazení pamětní lípy 
k tomuto výročí v Jehnicích. Pověřilo 
redakční radu Jehnických listů, aby 
připravila výzvu k našim občanům 
s prosbou, aby pomohli s vytipováním 
vhodného místa pro takový strom. 
Výzva vyšla ve zpravodaji v prosinci 
2017. Zatím máme ještě zdánlivě 
čas, oslavy výročí nás čekají až v říjnu 
2018, ale rozhodli jsme se ohlédnout 
do historie a zjistit, kdy tradice 
takových „výročních“ stromů vznikla. 
Velkou pomocí se pro nás staly webo-
vé stránky unikátního projektu „Lípy 
republiky 1918–2018“, který najdeme 
na adrese: http://lipyrepubliky.cz/.
Skupina odborníků zde přehledně 
představila historii takových 
stromů, odborný návod na vysazování 
jubilejních lip v roce 2018, popsala 
i následnou péči, kterou bude potřeba 
stromům věnovat. Za pomoci veřej-
nosti, škol, kronikářů či všímavých 
občanů na stránkách vzniká také 
unikátní mapa takových stromů vysa-
zených v minulosti, což dosud nikdo 
komplexně nezaznamenal. Výsledkem 
projektu se stane veřejně přístupná 
databáze „Lípy republiky“, mapující 
tyto svědky naší historie a symboly 
naší národní identity.
Řada zemí má své tzv. národní 
stromy, připomeňme třeba Kanadu 
a její javor, v Německu je to dub, naše 
republika má lípu. Symboly českého 

národního stromu na-
jdeme na standartě pre-
zidenta republiky, státní 
pečeti, bankovkách či 
vojenských uniformách, 
používají se při výzdobě 
různých dokumentů atd. 
Letos v červnu uplyne již 
sto sedmdesát let, kdy, 
prý na návrh básníka 
Františka Ladislava 
Čelakovského, ustanovili 
účastníci Slovanského 
sjezdu v Praze lípu za 
náš národní strom. Stalo 
se tak v reakci na jedná-
ní sněmu ve Frankfurtu 
nad Mohanem, který 
zvolil dub jako symbol 
velkoněmectví. Jak se 
upevňovalo sebevědomí 
českého národa  

Místní poplatek za komunální odpad v Brně 
 
Splatnost do 31.05. 2018 
(v př. přistěhování do Brna po 1.červnu se splatnost odvíjí dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2015) 
 
Sazba poplatku 
670 Kč za poplatníka a kalendářní rok  
500 Kč za dítě, které v roce 2018 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku 
500 Kč za seniora, který v roce 2018 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více 
 
Možnosti úhrady poplatku 
 
1. bezhotovostním převodem: 
na účet:   111220022/0800 
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka 
 

2. online platbou v e-shopu městských služeb: www.brnopas.cz 
 
3. v hotovosti:       pokladní hodiny 
a) po celý rok pokladna ve 3. patře  na ulici Šumavská č. 35C,   Po 8.00–17.00 
    (nová budova)       Út 8.00–12.00 13.00–14.30 
b) od 1.3. do 31.5. pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí St 8.00–17.00 

       Čt 8.00–12.00 13.00–14.00 
   Pá 8.00–12.00 
Přejete-li si získávat informace prostřednictvím e-mailových zpráv, je možno zaregistrovat se na uvedených webových stránkách. 
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození  
osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky). 
Telefony: 542 174 304 -315, 318 – 322, e- mail: odpady@brno.cz  I  web: www.brno.cz/odpady 
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a z původně jazykového obrození 
sílily snahy o vytvoření vlastního 
státu, objevovaly se i symbolické 
stromy, vysazované k výročím 
význačných osobností naší historie. 
V roce 1892, kdy uplynulo tři 
sta let od narození Jana Amose 
Komenského, najdeme množství 
vysazených tzv. Komenského lip. 
V roce 1915, ve druhém roce světové 
války, se připravovala výsadba lip na 
paměť pětistého výročí upálení Mistra 
Jana Husa, což se někde i zdařilo, 
ale většinou rakouské úřady výsadbu 
takových symbolů zakázaly.
Skončila první světová válka, která 
přinesla do té doby nevídané utrpení, 
obrovské ztráty lidské a materiální. 
Změnila mapu světa, zhroutily se 
mnohé říše, na jejichž troskách vznik-
ly nové státy. Jedním z nich se stala 
i Československá republika, vyhlášená 
28. října 1918. Již 30. října 1918 
uveřejnily pražské „Národní listy“ 
výzvu českým okrašlovacím spolkům, 
kterou ocitujeme v plném znění: 
„Na oslavu svobody a na památku 
padlých. K trvalé památce dnů českého 
vzkříšení ze trudů třistaletého útisku sá‑
zejte na význačná místa krajinná „Lípy 
svobody“. Kde by pozdní podzim toho 
nedovolil, stanovte již nyní nejvhodnější 
body. Přimějte správy svých obcí, aby 
památníky padlých za této světové války 
byly vždy zvýšením půvabu domoviny. 
Nemůžete ‑li, chudí, svěřiti jejich 
vytvoření skutečnému 
umělci, vzpomeňte, 
že není přirozenějšího 
uctění drahé památky, 
než korunou stromu, 
v jehož větvích 
ptáci šveholí. Chraňte 
všechny památky 
svého kraje, ať dějin‑
né, ať přírodní, neboť 
na vás jest, abyste 
v první řadě stáli na 
stráži zděděných krás 
vlasti své. Budete ‑li 
potřebovati porady, 
obraťte se na Svaz pro 
okrašlování a ochranu 
domoviny v Praze I, 
Malé nám. 459.“ 
Výzva se setkala 
s velikým ohlasem, 

přihlásily se k ní další spolky 
a organizace, velkou iniciativu vyvinul 
zvláště Sokol. Také Jehnice s osadou 
Mokrá Hora nezůstaly k výzvě 
lhostejné. Již v dubnu 1919, přesné 
datum bohužel zatím neznáme, 
zasadili členové jehnického Sokola na 
návsi „Lípu svobody“ a dali podnět 
ke zbudování pomníku obětí první 
světové války. Pomník byl odhalen 
6. června 1920 a předpokládáme, 
že tehdy byla dosázena i druhá lípa 
vedle nového pomníku. Bohužel, 
naši Lípu svobody na dnešním 
náměstí 3. května nenajdeme. V roce 
1928, kdy se slavilo desáté výročí 
vzniku republiky, se jehnické obecní 
zastupitelstvo rozhodlo upravit náves 
a na úpravu vypsalo soutěž. Nabídku 

poslali stavitelé František Matějů 
z Jehnic a Antonín Cupák z Řečkovic, 
obec vybrala levnější nabídku stavi-
tele Matějů. Náves upravovali podél 
potoka, kde bylo zřízeno zábradlí 
s drátem, vysadili živý plot a další 
lípy. Drobná úprava se dotkla pomní-
ku padlých, kam byla doplněna jména 
Aloise Merty a Františka Němce. 
V roce 1937 byl kolem pomníku 
zřízen železný plot s betonovou po-
dezdívkou. Tehdy ještě Lípa svobody 
existovala, ale zřejmě později svými 
kořeny narušovala podezdívku plotu 
a to se stalo důvodem jejího skácení. 
Podařilo se nám získat dobovou 
fotografii kácení a domníváme se, 
že se tak stalo koncem padesátých 
let minulého století. V Mokré Hoře 

Pomník na náměstí s lipami

Kácení lip u pomníku koncem padesátých let - pánové Havlásek a Svoboda
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vybudoval pomník padlých v první 
světové válce místní okrašlovací 
spolek v roce 1919. Později se začaly 
pamětní lípy vysazovat jak k výročím 
spojeným se vznikem republiky  

až čtyřicet druhů. V naší republice se 
považují za původní pouze dva druhy, 
lípa velkokvětá (Tilia platyphyllos) 
a lípa malolistá neboli srdčitá (Tilia 
cordata). Lípa se může dožít až tisíce 

Vážení spoluobčané, své návrhy 
můžete odevzdat osobně na úřadě 
městské části nebo poslat elektro-
nickou poštou. Předpokládáme, že 
vysázenou pamětní lípu doprovodí 

i malá pamětní 
deska, bude potře-
ba vybrat vhodný 
strom a zajistit 
odbornou pomoc 
při výsadbě. 
Proto s Vašimi 
návrhy, prosíme, 
neotálejte, čas nám 
běží…

Redakce  
Jehnických listů

Fandíme fauně !  
Den Země 
s Lipkou
Na sobotu 
21. dubna při-
pravuje Lipka ve 
spolupráci s další-
mi organizacemi 
velkolepou oslavu 
Dne Země. 
Uskuteční se již 

tradičně na Kraví hoře a letos bude 
o zvířatech a lidech. Protože my 
lidé, a děti obzvlášť, FANDÍME 
FAUNĚ!
Oblíbená akce začne v parku na 
Kraví hoře v 10 hodin dopoledne 
a během celého dne nabídne 
dětským i dospělým návštěvníkům 
pestrý program. Pro děti připravíme 
přes 20 stanovišť, na kterých se do-
zví spoustu zajímavostí o zvířatech 
i o našem soužití s nimi. S některý-
mi zvířaty se setkají naživo, některá 
uslyší a zkusí rozeznat jejich řeč, 
dozví se třeba, s čím si hrají delfíni 
v moři, proč mají motýli lesklá 
křídla nebo že mravenci patří mezi 
nejsilnější živočichy na světě.
Lipka myslí s programem i na 
dospělé návštěvníky. Pro ty je 
naplánována řada přednášek, které 
proběhnou v sálu hvězdárny na 
Kraví hoře, i několik venkovních 
workshopů, například ukázka 
výcviku vodicích psů.
Součástí akce bude i EKOtrh, 
který tradičně nabídne ekologické 

(nejvíce snad k 50. výročí republiky 
v roce 1968), ale i k různým slav-
nostním okamžikům v historii obcí 
a měst, spolků, význačných osob atp.
Lípa se těšila oblibě již v dávné minu-
losti. Lidé věřili, že dokáže odehnat 
zlé duchy, svou energií zbaví člověka 
chmurných myšlenek. V křesťanství 
byla často spojována s Pannou Marií, 
na její kmeny se zavěšovaly mariánské 
obrázky. Poskytla poutníkovi stín 
v parném létě, za bouří pod ní hledali 
lidé útočiště s vírou, že do lípy blesk 
neuhodí. Lipový květ nejen nádherně 
voněl, ale sloužil i v léčitelství, posky-
toval potravu pilným včelám, lipový 
med patří dodnes k nejžádanějším 
druhům. Lipové dřevo si oblíbili 
řezbáři pro jeho opracovatelnost, 
sloužilo ve výtvarném umění pro 
tvorbu oltářů či soch svatých, odtud 
známe i označení „svaté dřevo“. 
Své uplatnění našlo též v denním 
životě při výrobě náčiní, hudebních 
nástrojů, nábytku, kolébky i rakve. 
Lípa je rozšířená po celém mírném 
pásu severní polokoule a má asi třicet 

let. Na území Brna se považuje za 
nejstarší strom tohoto druhu lípa 
srdčitá malolistá na náměstí 
28. dubna v Brně -Bystrci, jejíž stáří se 
odhaduje na 380 až 400 let. Má dnes 
dutý kmen, který v obvodu měří 440 
centimetrů, a dosud udivuje krásnou 
rozložitou korunou. V roce 2000 se 
stala Stromem roku.
Na výzvu zastupitelstva občané 
Jehnic žádný návrh na místo vysazení 
„Lípy republiky“ zatím neposlali. 
Samotní zastupitelé i členové 
redakční rady Jehnických listů zva-
žovali některé možnosti. Určitě se 
na prvním místě nabízelo vysadit 
pamětní lípu tam, kde kdysi již rostla. 
To však bohužel není možné, protože 
dnes jsou zde nově vysázené stromy 
a místo pro lípu tu prostě nenajdeme. 
Nadějnější se jeví prostor u školy, 
kde již dvě lípy lemují kříž a „Lípa 
republiky“ by našla důstojné umístění 
tam, kde se naše děti učí o historii své 
země a jejích tradicích. Občané nám 
zajisté pomohou hledat i případná 
další místa.

Slavnost na náměstí - pomník bez lip  - patrně rok 1964
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a lokální výrobky, stejně jako stánky 
s nejrůznějším občerstvením. 
Na podiu, které bude součástí 
areálu, poběží po celý den dopro-
vodný program. Těšit se můžete 
na koncert brněnské tramp -folkové 
kapely Přístav, na tradiční rytmy 
a melodie západní Afriky v podání 
dívčí kapely Spálený sušenky, a také 
na dvě dětská představení Divadla 
Koráb.
Bližší informace i podrobný program 
najdete na naší internetové stránce 
http://www.lipka.cz/denzeme, kde se 
můžete také podívat, jak Den Země 

proběhl v uplynulých letech. Prožijte 
největší svátek Země spolu s námi!

Amálie Rosíková

Stovky tun odpadu, které 
by pomohly v zimních 
měsících vytápět Brno, leží na 
skládkách
Tento týden Brno zasáhly arktické 
mrazy, které se na území České 
republiky mají udržet až do začátku 
března. V tomto období Teplárny 
Brno výrazně navyšují výrobu tepelné 
energie pro brněnské domácnosti. 
Významnou úlohu přitom hraje 

i městská společnost SAKO, která 
během roku dodává do sítě brněnské 
CZT teplo vyrobené z odpadu, a to 
ve formě páry a horké vody. V létě, 
kdy mají brněnské Teplárny odstávku, 
se společnost SAKO stává základním 
zdrojem tepla pro celé město. V zim-
ních měsících potom pro Brno zajistí 
celou třetinu spotřebovaného tepla.
„Aktuálně naše zařízení na energe-
tické využívání odpadu pracuje na 
plný výkon a zásoby odpadu k výrobě 
energie nám tak začínají docházet. 
V následujících týdnech by to mohlo 
znamenat, že pro nedostatek odpadu 
budeme nuceni výkon zařízení 
snížit a dodávat tak do brněnských 
domácností méně energie,“ uvedl 
ředitel společnosti SAKO Ing. Karel 
Jelínek.
Stovky tun energeticky využitelného 
odpadu přitom leží na skládkách 
v okolí Brna. „Ukládání odpadu na 
skládky je pouze levným a spole-
čensky nejméně efektivním řešením, 
které přesouvá problém na další 
generace. Kdyby byl tento odpad 
využit v zařízeních na energetické 
využívání odpadu, nemusel by 
se rozkládat v zemi a ničit naše 
životní prostředí a navíc by se z něj 
uvolnila čistá energie, kterou umíme 
distribuovat k odběratelům,“ uvedl 
Karel Jelínek. V České republice se 
přitom na skládky ukládá více než 
85 % veškerého vyprodukovaného 
směsného komunálního odpadu, ze 
kterého by se mohla vyrábět energie 
tepelná i elektrická při zajištění úspor 
primárních neobnovitelných zdrojů 
surovin a energií.
Teplo vyrobené v zařízení na 
energetické využívání odpadu je také 
levnější než to, vyrobené v teplárnách 
ze zemního plynu, který je také 
primárním neobnovitelným zdrojem 
energie. Přitom z nepotřebného 
a nepoužitelného odpadu dnes umíme 
vyrobit teplo o stejných parametrech 
jako teplárny, a to environmentálně 
přijatelnou a ekonomicky výhodnou 
cestou. Jen je potřeba ho vnímat jako 
surovinu, a ne jako nevyužitelný 
odpad, kterého se zbavíme zasypáním 
do země.
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace 

SAKO Brno, a. s.
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baletních souborů nástupnických stá-
tů Rakousko -Uherska. Oslavy bude 
doprovázet projekt 100 let 100 knih 
s připomínkami významných autorů 
a jejich děl, součástí slavnosti se stane 
také Re:lax sportovní zóna zachycující 
sportovní disciplíny v historickém 
kontextu.

Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový 

mluvčí

Brno rozdává kompostéry

Na jaře 2018 mohou občané 
města Brna získat kompostér zdarma. 
Společnost SAKO ve spolupráci 
s městem Brnem jich v rámci 
projektu podporovaného evropskými 
fondy rozdá hned 2 100 kusů. Cílem 
je podpořit správné nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady 
a kompostování jako nejvhodnější 
způsob jejich využití.
Občané si mohou vybrat ze tří druhů 
kompostérů – standardní uzavírací 
900litrový, standardní uzavírací 
400litrový nebo sada pěstebních 
kompostérů (sada obsahuje 2 ks 
400litrových pěstebních kompostérů). 
Žádosti je možné podávat od 16. dub-
na na webové stránce www.resako.
cz, kde jsou zároveň uveřejněny bližší 
informace.
Žadatel o kompostér musí splňovat 
následující podmínky:
žadatel je fyzická osoba starší 18 let
kompostér musí být umístěn a řádně 
využíván na území města Brna
žadatel musí absolvovat školení 
o kompostování formou e -learningu 
(na www.resako.cz)
Postup, jak kompostér získat:
na www.resako.cz si přečíst 
informace o kompostování a správně 
odpovědět následujících 12 otázek
vyplnit osobní údaje, adresu umístění 
kompostéru a vybrat si typ komposté-
ru, který vám bude nejlépe vyhovovat
odeslat žádost
na uvedenou e -mailovou adresu vám 
bude doručeno potvrzení o přijetí vaší 

žádosti s informacemi k vyzvednutí 
kompostéru.
V případě dotazů můžete kontaktovat 
Ing. Alenu Procházkovou, telefon: 
548 138 212, mobil: 725 339 536, 
email: prochazkova@sako.cz.

A co děti?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
tentokrát je článek věnován dětem 
v nelehké situaci, a to když se jejich 
rodiče rozchází. Budu se zde snažit 
zachytit několik doporučení, jak se 
zachovat vůči Vašemu dítěti v situaci, 
kdy s druhým rodičem přestáváte 
tvořit pár.
V první řadě je potřeba si uvědomit, 
že dítě potřebuje nutně Vás oba, 
a to i za situace, kdy většinu času 
tráví jen s jedním z Vás. Nic dítěti 
nenahradí čas strávený s druhým 
rodičem. Rodič, který o dítě převážně 
pečuje, by sám měl dbát na to, aby se 
dítě s druhým rodičem stýkalo, a to 
i tak, že případně převezme aktivitu 
a k tomuto styku dopomůže. Někdy 
stačí jen vzít telefon a spojit dítě 
s druhým rodičem takto na dálku. 
V této souvislosti byste se rovněž měli 
vzdát před dítětem všech prohlášení, 
která druhého rodiče očerňují.
Ve vypjatých vztazích bývají kritické 
okamžiky při předání dítěte druhému 
rodiči. Chtěl bych Vám doporučit, 
aby samotnému předání předcházela 
příprava dítěte na to, že bude několik 
dní s druhým rodičem. Tato příprava 
by měla spočívat v tom, že dítě bude 
na pobyt u druhého rodiče pozitivně 
namotivováno a také v tom, že bude 
mít připravené své osobní věci. Rodiče 
by si rozhodně neměli přes dítě posílat 
vzkazy, dítě by v žádném případě 
nemělo mít pocit, že jeho návštěva 
u druhého rodiče prvního rodiče 
jakkoliv obtěžuje. Předání dítěte by 
nemělo připomínat předání věci. 
Prosím vždy si zkuste představit, jak 
ten který okamžik prožívá Vaše dítě. 
Předání dítěte by mělo být přátelským 
setkáním rodičů, okamžikem, kdy 
Vás má Vaše dítě oba pohromadě. 

Spouštíme soutěž k 100. výročí 
založení Československa

U příležitosti 100. výročí vzniku 
samostatného Československa vyhlá‑
sila Zoo Brno soutěž pro předškolní 
a školní třídy o ochraně přírody. 
Zájemci se mohou hlásit do poloviny 
května.
„Úkolem žáků je připravit prezentaci 
na téma spojující ochranu přírody 
a tuto historickou událost. Možností 
je například vznik národních parků, 
rostliny a živočichové v české přírodě 
před 100 lety a dnes nebo řada dal-
ších. Výsledkem by měl být poster 
o velikosti A1 a je pouze na řešitelích, 
jakou techniku k jeho vytvoření pou-
žijí,“ vysvětlila koordinátorka soutěže 
Vendula Sychrová.
Kategorie:

Předškolní kolektivy1. 
Kolektivy I. stupeň základních škol2. 
Kolektivy II. stupeň základních 3. 
škol a odpovídající ročníky více-
letých gymnázií
Kolektivy středních škol a gym-4. 
názií

Hotové práce je možné odevzdat do 
15. května 2018 na služební vrát-
nici Zoo Brno. Výsledky vyhlásíme 
9. června. Vítězné práce poté vystaví-
me ve Středisku ekologické výchovy 
Hlídka na Špilberku a jejich autoři 
získají hodnotné ceny. Více informací 
najdete na http://www.zoobrno.cz/
pro -deti -a-skoly/souteze/ochrana-
-prirody -po -vzniku -samostatneho-
-ceskoslovenska.
Soutěž je součástí projektu Re:publika 
1918–2018, který se v Brně usku-
teční od 25. května do 17. června 
a připomene právě výročí 100 let 
vzniku samostatného Československa. 
V rámci tohoto festivalu proběhne 
celá řada kulturních, společenských 
i sportovních akcí pro všechny gene-
race. Z těch největších půjde napří-
klad o reprezentativní výstavu Avant 
Garde, která představí příběhy ikon 
tuzemského designu v průběhu stoleté 
historie nebo o mezinárodní festival 
Dance Brno 100 – přehlídku prvních 
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Neničte prosím Vašemu dítěti tyto 
vzácné okamžiky hádkami. Když je 
situace tak zlá, že se prostě nesnesete, 
předávejte si dítě ve škole či školce, 
nebo u přátel.
V některých případech se mezi rodiči 
strhne o dítě boj. To není dobré. 
Rodiče mívají v takových situacích 
potřebu k sobě dítě co nejvíce 
přimknout. Nakupují dětem hračky, 
elektroniku, dítě se učí nové sporty, 

čas se tráví aktivně, pořád je nějaká 
akce. Nezapomínejte prosím, že Vaše 
dítě stejně jako i Vy má rádo trochu 
klidu, že se nemusí pořád něco dít, 
péče o dítě by se neměla zvrhnout 
v závod o to, kdo dítě víc rozmazlí.
A aby tento článek nebyl jen pouhým 
poselstvím, dodávám, že v právním 
prostředí platí pravidlo, mající původ 
v Úmluvě o právech dítěte, že všechna 
činnost týkající se nezletilých dětí by 

na prvním místě měla sledovat jejich 
nejlepší zájem. I sami rodiče by tedy 
neměli své zájmy nadřazovat zájmu 
nezletilých dětí a v každém okamžiku 
by si měli pokládat otázku, zda jednají 
v nejlepším zájmu svého dítěte.

LESY 
MESTA 
BRNA

fexis s.r.o.

obchodní èinnost • nemovitosti • projekty

   

Diskrétní zprostøedkování nákupu a prodeje neveøejných nabídek nemovitostí 

pozemky pro developery, èinžovní domy, polyfunkèní objekty, hotely apod.

Kontakt: tel.: 721 610 512, e-mail: obchod@fexis.cz 
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