
Vážení spoluobčané,

uplynul rok od voleb do 
zastupitelstva městské 
části Brno-Jehnice. 
Svými hlasy jste 
sestavili zastupitelstvo 
a dali mu důvěru na další 
čtyřleté období. Toto 
zastupitelstvo v minulém 
roce dokončilo akce při-
pravované již několik let. 
Jedná se o rekonstrukci 
a zateplení střechy zá-
kladní školy a rozšíření 
hřbitova. Dokončilo 
přípravy na výstavbu 
chodníku mezi Mokrou 
Horou a Jehnicemi, 
s jehož realizací by se 
mělo začít v nejbližších 
dnech, dokončilo též 
přípravu na výstavbu 
opěrné stěny na ulici 
Plástky. Byla též provedena oprava 
účelové komunikace u hřbitova. 
V příštím roce je nutno připravit 
projekty a zajistit finanční prostředky 
na rozšíření jídelny v základní 
škole, na vestavbu dvou učeben 
družiny do půdního prostoru šaten 
u tělocvičny, připravit generální 
rekonstrukci elektroinstalace  
ve staré části základní školy a 
realizovat opravy dalších účelových 
komunikací. 
Všechny tyto akce kromě běžné 
agendy zajišťují na základě usne-
sení zastupitelstva městské části 
pracovníci úřadu a starosta. Kromě 
toho vyřizujeme též řadu žádostí 

o informace dle zákona 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím. 
Tyto žádosti jsou pracovníci úřadu 
povinni vyřídit do 15 dnů. Žádosti 
podává opakovaně stejná skupina 
občanů a jejich zpracování vyžaduje 
značný čas. 

Vážení spoluobčané, dovolte, 
abych vám jménem zastupitelstva 
městské části Brno-Jehnice 
a pracovníků úřadu popřál  
hezké svátky vánoční  
a hodně pohody a zdraví 
do následujícího roku.

Václav Šicha, starosta

Vánoční strom

DO SVÉHO DOMOVA

Do svého domova se vrátím
zajatý hlasem dávných vzpomínek,
odhrnu oponu a splatím
všechny své dluhy – k čemu majetek!

A nebojím se, že snad ztratím
korunu všeho, včetně odlesku,
v myšlenkách cestu si zkrátím
jak trefit domů v ranním rozbřesku.

Temná noc, temnější mě čeká
a snad i v ní se blýskne na časy.
Pověstí se dnes nepoleká
už nikdo z těch co rostou do krásy.

Co dělat, opona se zvedla,
poslední hlas a k němu přípitek.
zlá chvíle na tebe dosedla
s příkrovem utajených výčitek.

Připrav se, dám ti zahrát valčík
a k němu přidám parket s vnučkami,
pod okny zasněžený parčík,
navíc den probělený vločkami.

Má noci bez světel a stínů,
dlouhá jak cesta letním polednem,
jsi jak perla v sevření klínu
a vzdálená, stěží tě dohlédnem’.

S únavou pohlížím k výšinám,
k nedostupným vrcholům světa
a vracím se k lesním pěšinám,
k stezkám, po kterých běží má léta,

i k hladinám lesních potoků
brázděných střevíčky vodoměrek
a k myšlenkám dávných proroků
připraven splynout se světem dálek.

Se světem dálek – se zbytkem světa,
snad by ses nelek’ – jak běží léta.

Karel Stránský

REDAKCE JEHNICKÝCH LISTŮ  
PŘEJE VŠEM KLIDNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ  

A ÚSPĚŠNÝ ROK 2020
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Co se dělo v Jehnicích

10. 11. v podvečerních hodinách 
zorganizovalo sdružení rodičů 
při ZŠ Brno-Jehnice Svatomartinský 
lampionový průvod.
11. 11. proběhlo u příležitosti 
Dne válečných veteránů kladení 
věnce k pomníku padlých. Opět byli 
přítomni žáci naší školy, kterým pan 
starosta přiblížil smysl tohoto svátku.
17. 11. se tradičně konal 
další ročník Běhu o pohár 
Jehnic – Běh 17. listopadu, který 
byl opět součástí Brněnského 
běžeckého poháru a Přeboru 
studentů a pedagogů vysokých 
škol města Brna. Letošního 
ročníku se zúčastnilo rekordních 
1 274 sportovců. Ke zdárnému 
průběhu letos přispělo i velice 
příznivé počasí.
4. 12. v podvečer proběhlo na 
náměstí 3. května tradiční slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu 
s kulturním programem žáků naší 
základní školy. Bohužel sněhovou 
nadílku k dokreslení atmosféry se 
nepodařilo zajistit.

Jak to bude o Vánocích 
s odpadem? SAKO jezdí 
i o Vánocích.

Odvoz směsného a tříděného  
odpadu bude probíhat i během  

vánočních a novoročních svátků, 
a to podle běžného harmonogramu, 
s jedinou výjimkou na Nový rok, 
1. ledna, to je ve středu, kdy odvoz 
neproběhne. Odvoz bude proveden 
hned následujícího dne,  

tedy ve čtvrtek 2. ledna  
a stejným způsobem se přesune  
čtvrteční svoz na pátek 3. ledna  
a páteční na sobotu 4. ledna.
A sběrná střediska odpadu? Provozní 
doba brněnských sběrných středisek 

Redakce Jehnických listů hledá nového redaktora se zájmem o historii i současnost naší městské části.  
Pokud máte zájem, ohlaste se na e-mail: jehnickelisty@seznam.cz

Kladení věnce u pomníku padlých

Vystoupení dětí z naší školy

Běh Jehnic – bojovalo se i mezi nejmenšími 2Běh Jehnic – bojovalo se i mezi nejmenšími 1
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bude na konci roku omezena jen 
minimálně. Všechna střediska 
budou pracovat podle běžného 
harmonogramu. Uzavřená budou 
pouze o státních svátcích,  
na Silvestra a na Nový rok, tedy 24.  
až 26. prosince, 31. prosince 
a 1. ledna.
A jak s vánočními stromečky? 
Občané města Brna mají hned  
několik možností, kam stromek 
odevzdat. Buď využijí kterékoliv 
sběrné středisko odpadu, nebo 
ho mohou odložit na vyhrazená 
stanoviště, která zřizují některé 
městské části. Další možností je 
nechat stromky ležet na stálém 
stanovišti svozu směsného 
komunálního odpadu, tedy  
u černých popelnic, to platí 
pro stromky do průměru kmene  
5 cm. Větší stromky, pokud je  
průměr kmene větší než 5 cm,  
by měli občané rozřezat přibližně 
na metrové kusy. Lisovací lopata 
popelářského vozu totiž není 
schopna silné a dlouhé kmeny 
stromků zpracovat a mohlo by dojít 
k poškození lisovacího zařízení 
na vozidle.

Alena Procházková 
SAKO Brno, a.s.

Správa hřbitovů města Brna, 
příspěvková organizace, 
Vídeňská 96, 639 00 Brno

Organizační opatření  
v období vánočních svátků 2019  
a na Nový rok 2020
V souvislosti se zabezpečením 
hladkého průběhu vánočních svátků 
a Nového roku stanovuji s platností 
od pátku 20. 12. 2019 do 2. 1. 2020 
tato organizační opatření:

1. Otevírací doba pohřebišť  
Ústřední hřbitov a Židenice

pátek 20. 12. 7.00–17.00 hod
sobota 21. 12. 7.00–17.00 hod
neděle 22. 12. 7.00–17.00 hod
pondělí 23. 12. 7.00–17.00 hod
úterý 24. 12. 7.00–17.00 hod
středa 25. 12. 7.00–17.00 hod
čtvrtek 26. 12. 7.00–17.00 hod

Otevírací doba všech  
příměstských pohřebišť 

pátek 20. 12. 7.00–17.00 hod
sobota 21. 12. 7.00–17.00 hod
neděle 22. 12. 7.00–19.00 hod
pondělí 23. 12. 7.00–19.00 hod
úterý 24. 12. 7.00–19.00 hod
středa 25. 12. 7.00–17.00 hod
čtvrtek 26. 12. 7.00–17.00 hod

Kancelář správy hřbitovů na ÚH  
bude zajišťovat styk se stranami 
v běžné úřední hodiny.
Pondělí 23. 12. 2019 – kancelář 
do 14 hodin, zahradnické středisko 
zavřeno, úterý 31. 12. 2019 kancelář 
správy do 12 hodin.

Ing. Alena Říhová v.r. 
ředitelka organizace

Předvánoční čas ZŠ a MŠ 
Brno, Blanenská 1

Neuplynulo příliš mnoho času 
a od září nám kalendář přeskočil 
na prosinec. Obchodní domy sice 
hlásí tento čas radosti a veselosti již 
delší dobu, ale 
s mnohými 
povinnostmi 
a nutnostmi 
každodenního 
shonu se mnozí 
na vánoční vlnu 
ještě nenalidili. 
Proto jsme 
s dětmi ze ZŠ 
a MŠ Brno, 
Blanenská 
ve spolupráci 
s MČ 
Brno-Jehnice 
připravili 
vystoupení 
na slavnostní 
rozsvícení 
vánočního 
stromu, na 
které se těšilo 
sedm desítek 
dětí. Všechny 
děti totiž chtěly 
překvapit 
a potěšit své 
blízké hezkou 

společnou chvílí u vánočního 
stromu, s veselými písněmi, teplým 
čajem a svařákem, voňavými 
perníčky a v závěru i s bohatým 
ohňostrojem. Vánoční atmosféru děti 
i učitelé pro rodiče přichystali i při 
vánočním tvoření, které proběhlo 
v základní škole. Děti z mateřské 
školy přichystaly s učitelským 
sborem příjemné chvíle u stromečku 
při vánočních besídkách,  
které se těšily hojnou účastí. 

Před koncem letošního roku Vám 
chceme poděkovat za spolupráci, 
kterou nám projevujete, podporu 
a přejeme Vám klidné a radostné 
svátky vánoční, rodinnou pohodu 
a v roce novém zdraví, lásku 
a mnoho úspěchů v osobním 
i profesním životě.  
Těšíme se na další krásné  
společné chvíle v roce 2020,  
kolektiv ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 
a Vaše děti.

Mgr. Petra Havlová 
Fotografie: Richard Vaněk
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Jehnice po roce 1989

Na konci letošního roku jsme si 
připomínali události před  
třiceti lety, kdy došlo v naší zemi 
k výrazným společenským změnám. 
Nahlédli jsme do jehnické kroniky, 
jak o těchto událostech hovořila 
tehdejší kronikářka.  
Již na první pohled je zřejmé, že 
také Jehnice se změnily. Na konci 
osmdesátých let dvacátého století se 
kronika dokonce již 
ani nepsala. Završilo 
se tak období, 
kdy po připojení 
samostatné obce 
Jehnice k městu 
Brnu v roce 1971 
a začlenění do 
velkého obvodu 
Brno V se aktivita 
jehnických občanů, 
kteří v minulosti 
dokázali vlastním 
přičiněním 
vybudovat i tak 
velké stavby, 
jakými byly hřbitov, 
samoobsluha či park 
na návsi, postupně 
utlumovala. V lidech 
sílil pocit, že jsou jen 
jakýmsi „přívažkem“ 
obvodu. Zda to byl 
pocit oprávněný, to 
si netroufáme soudit, ponecháváme 
k úvaze pamětníkům.
Do nového období vykročily 
Jehnice jako samostatná městská 
část Brna. Znovu se začala psát 
i obecní kronika, novou kronikářkou 
se stala paní Božena Homolková 
(rozená Kučerová), která se v naší 
obci narodila v roce 1922. V její 
osobě se mimořádně šťastně spojily 
dvě skutečnosti. Svou obec měla 
nesmírně ráda, zajímala se o její 
minulost, mnohé také poznala 
z osobních zkušeností. Na druhé 
straně dobrou „kvalifikací“  
byla i její práce ve stavebnictví,  
kde na začátku zápisů  

v nové kronice uvedla: „Čtyřicet 
let jsem prožila na pracovištích 
Dopravních staveb Olomouc. Práci, 
která mě bavila, jsem ukončila až 
v důchodovém věku na stavbě dálnice 
mezi Prahou a Brnem.“ Uvidíme dále, 
jak byla vlastně na kronikářskou 
práci skutečně dobře „vyzbrojena“. 
Rok 1989 ještě zapsala spíše jako 
rekapitulaci aktuálních událostí, ve 
svých zápisech uvítala nadšeně vše, 
co se po 17. listopadu 1989 v naší 

zemi dělo. Jen malým odstavcem 
hovořila o Jehnicích: „Naši občané se 
zúčastňovali protestních manifestací 
v Brně na náměstí Svobody. Studenti 
vylepovali informace o postupu 
revolučního dění na výkladní skříň 
a dvéře místní samoobslužné prodejny 
u autobusové zastávky.  
Tyto zprávy tajně strhávali  
funkcionáři místní organizace KSČ. 
Měli to pravděpodobně nařízeno od 
vyšších orgánů jako stranický úkol.“  
To je vše, co o událostech roku 1989 
v Jehnicích napsala.
Rok 1990 byl rokem voleb do 
Sněmovny národů, Sněmovny lidu 
a České národní rady:  

„Ve dnech 8. – 9. června 1990 se konaly 
toužebně očekávané volby, svobodné, 
tajné volby po několika desetiletích.“ 
V Jehnicích tehdy kandidovali: 
Hnutí za samosprávnou demokracii 
pro Moravu a Slezsko (zisk 479 
hlasů), Občanské fórum (321 hlasů), 
Komunistická strana Československa 
(141 hlasů), Československá strana 
lidová (136 hlasů), Československá 
strana socialistická (39 hlasů),  
Strana zelených (13 hlasů) 

a Zemědělská strana (12 hlasů).  
Pro život Jehnic měly důležitější 
význam volby do obecních 
zastupitelstev. „Vyhlášení komunálních 
voleb bylo podmíněno změnou  
Ústavy Československé federativní 
republiky provedenou ústavním 
zákonem, kterým federální 
shromáždění ukončilo období národních 
výborů, které u nás existovaly od roku 
1945. Jehnice podaly kandidátky 
za: Občanské fórum, Hnutí za 
samosprávnou demokracii pro Moravu 
a Slezsko, Československou stranu 
lidovou. Jiné politické strany přihlášku 
nepodaly. Obecní zastupitelstvo 
(podle počtu obyvatel obce) může mít 

Centrum Jehnic v polovině minulého století
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v naší obci sedm členů, ze kterých 
se volí starosta. Volby do obecního 
zastupitelstva se konaly povinně tajně, 
každý musel jít za plentu a sám si 
vybrat z kandidátek sedm občanů, 
kterým dává důvěru. Nehledělo se  
tolik na politickou příslušnost,  
jako na schopnost kandidáta.  
Volby se konaly ve škole v sobotu 
24. listopadu 1990 mezi 
8. – 20. hodinou.“  
Ze 417 zapsaných voličů  
volilo 341 občanů (81,7 %), 
z různých důvodů se 
nezúčastnilo 76 voličů, tj. 
18,3 %. Mladé spoluobčany 
možná napadne, proč 
to všechno vypisují? 
Pamětníci však vědí: takto 
vypadají skutečně svobodné 
volby. Žádných 99, 9 % 
účasti, jak bývalo „dobrým 
zvykem“ před rokem 
1989, žádné následné 
pátrání, kdo a proč se 
voleb nezúčastnil. Nejvíce, 
čtyři mandáty, získalo 
Hnutí za samosprávnou 
demokracii pro Moravu 
a Slezsko, Občanské 
fórum mělo mandáty dva. 
Československá strana 
lidová do voleb vyslala 
jediného kandidáta, který 
získal druhý nejvyšší počet 
všech odevzdaných hlasů 
a stal se poté místostarostou. Byl jím 
tehdy šestapadesátiletý zootechnik 
pan Josef Kousal. Nejvíce hlasů 
vůbec získal pan Václav Šicha, který 
byl 28. listopadu 1990 na první 
schůzi obecního zastupitelstva 
zvolen starostou. Na začátku 
roku 1991 byly zvoleny i komise 
v čele s předsedy: komise stavební 
(předsedou stavbyvedoucí Přemysl 
Cebák), finanční (předsedou ekonom 
Ing. Bohumil Humpolík), sociální 
(předsedou MUDr. Jaromír Černý) 
a kulturní komise (předsedou Jiří 
Čupr).  
Na tomto místě si znovu 
připomeneme, proč byla šťastná 

volba kronikářky v osobě  
paní Homolkové, pracující celý 
profesní život ve stavebnictví. 
Nastávalo totiž období, kdy se  
naše obec změnila ve velké 
staveniště.  
Začalo se plynofikací, kdy se 
prodlužovalo plynové potrubí, 
dosud položené od Mokré Hory 
ke škole v Jehnicích. Bylo potřeba 
potrubí prodloužit asi o 200 metrů 
do parku na náměstí 3. května 

k místu regulační stanice a odtud 
rozvést plyn do jednotlivých ulic. 
„Na základě pečlivě vypracovaného 
časového harmonogramu se svolala 
schůze občanů, na které byli seznámeni 
se stavbou a podrobně informováni 
o tom, co si musí zařídit sami a udělat 
ve stanoveném termínu, a co udělají 
ostatní. Pozvaní soukromí podnikatelé 
nabízeli přímo na místě domovní 
instalace a jiné služby. Lidé vyslechli  
se zájmem jim podané instrukce,  
ale málo kdo věřil tomu, že se dílo 
podaří. Tolik roků se jim slibovalo 
a nic. Podařilo se! Trvalý koberec 
kouře, visící po léta nad kotlinou obce, 
zmizel. Vzduch je čistý a lidé nad míru 

spokojeni. Celkové náklady stavby 
činily 6,192.000 Kč.  
Všem, kteří se na vybudování podíleli, 
budiž tímto záznamem poděkováno!  
A ještě jednu část zápisu tohoto 
roku pro zajímavost připomeneme. 
Z 2. na 3. března 1991 proběhlo 
v naší republice sčítání obyvatelstva. 
Z údajů pro Jehnice uvádíme 
například: trvale bydlelo v obci 
528 obyvatel, z toho 268 mužů 
a 260 žen.  

V obci bylo registrováno 191 
domů, z toho 163 domů rodinných. 
Trvale bylo obydleno 167 domů, 
24 zůstávalo neobydleno. 
A z dnešního pohledu údaj až 
úsměvný: „Barevný televizor vlastní 
115 rodin, telefon 50, osobní auto 87, 
chatu 8 rodin.“ Osobní závěr paní 
kronikářky: „Dnešní počet v obci 
bydlících je nejnižší (správně druhý 
nejnižší – red.) od roku 1921,  
kdy bylo zaznamenáno 502 obyvatel. 
Domky po zemřelých starých občanech 
zůstávají prázdné. Mladí dávají 
přednost městskému komfortu.“
Zápisy roku 1992 paní kronikářka 
hodně věnovala celostátním 

Centrum Jehnic dnes
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událostem, průběhu procesu 
rozdělení našeho státu. Budování 
obce představovala tehdy výstavba 
obecního domu na místě bývalého 
rybníčka na návsi. Již dříve 
byly zasypány 2/3 rybníčka, 
nyní zasypali i zbytek. „Zmizel 
zajímavý kout vesnice, který nám 
dnes připomínají jen staré fotografie. 
/…/ Rybníček býval pro husy z celé 
vesnice, občerstvením pro znavené koně 
místních sedláků a svědkem námořních 
bitev jehnických kluků, bojujících na 
dřevěných neckách, ve kterých jejich 
mámy praly prádlo.“  
Připomněla také velkolepé oslavy 
700 let trvání obce, snad na 
tomto místě bude stačit citovat 
její hodnocení: „Bez nadsázky lze 
potvrdit, že tak pěknou slavnost 
naše obec za celou dobu svého trvání 
nezažila.“ 
Rok 1993 se stal z hlediska 
budování Jehnic velmi důležitým. 
Byla zahájena výstavba vodovodní 
a kanalizační sítě v obci.  
Stavba byla rozdělena do několika 
etap, zahájila ji v srpnu 1993 
výstavba hlavního kanalizačního 
sběrače přes obec s termínem 
ukončení v prosinci téhož roku. 
Musela se vyřešit řada problémů, 
mimo jiné na určitou dobu 
autobusová linka tehdy číslo 42 
končila v Jehnicích místo na 
konečné zastávce v Ořešíně. 
Moc hezký je text zápisu z roku 
1994, v dnešní době snad i hodný 
zamyšlení. „Celá obec se proměnila 
v jedno velké staveniště.  
Od pondělka do neděle, od rána do 
pozdního večera hučí těžké stavební 
stroje a nákladní auta převážející 
vytěženou zeminu a stavební materiál. 
Všude plno hluku, prachu k zalknutí 
když neprší, a když prší, zase moře 
bláta. Někteří starší občané jsou z toho 
na pokraji infarktu.  
Dosud poklidná vesnička a teď tohle! 
Po celé vesnici se buduje kanalizace 
a vodovod, při čemž nutně dochází 
k rekonstrukci vozovek. Je to velice 
náročný úkol. Každý domek jinak 

výškově postavený, jinak vzdálený 
od položeného potrubí a vozovky. 
Domácí přípojky zasahují do každého 
domu a tím i do poklidného soukromí 
lidí v nich bydlících. Bez hlasité 
výměny názorů se nelze obejít. To 
vše patří k věci a je nutné to vydržet. 
Vydržet musí především pan starosta, 
na kterého se sypou všechna zlá 
slova, vydržet musí i MUDr. Černý 
a Přemek Cebák, kteří s ním úzce 
spolupracují. Doufejme, že to přežijí, 
a až bude vše hotové, budou je zase 
chválit!“  
Dne 19. července 1994 začaly práce 
na jižní části výstavby inženýrských 
sítí a moderních rodinných domů 
na polích od školy ke hřbitovu, 
souběžně s ulicí Meziboří. 
Investorem byl soukromý majitel 
polností. Tím začala moderní 
výstavba Jehnic, postupně přestala 
platit slova paní kronikářky z roku 
1991, že „mladí dávají přednost 
městskému komfortu“. 
Není smyslem tohoto článku 
podrobně vypisovat jednotlivé  
fáze výstavby v naší obci. 
Neodpustíme si však ještě jeden 
pohled. Není to zápis paní 
Homolkové, jsou to závěry 
studie Jany Vobecké a Tomáše 
Kosteleckého (eds.) „Politické 
důsledky suburbanizace. Analýza 
případových studií politického 
chování a občanské participace ve 
vybraných suburbánních lokalitách 
Prahy a Brna“ (Sociologický ústav 
Akademie věd ČR, Praha 2007). 
Studie se zaměřila na pět vybraných 
lokalit v okrajových částech Prahy 
(Březiněves, Kolovraty) a Brna 
(Jehnice) a v obcích v zázemí Prahy 
(Horoměřice, Jesenice).  
Městská část Brno-Jehnice byla 
vybrána jako příklad zdařilý, autoři 
ocenili, že před výstavbou nových 
domů byla vybudována kanalizační, 
vodovodní síť a zajištěna 
plynofikace. Dejme ještě naposled 
slovo paní kronikářce Homolkové 
v závěru zápisu roku 1994: „Veškeré 
uvedené (tj. výstavba plynovodu, 

vodovodu, kanalizace, komunikace 
od školy po lince autobusu č. 42 na 
konec Jehnic, vybudování kotelny 
ve škole, hrubá stavba nové kuchyně 
ve škole – red.) stavební práce se 
vykonaly za krátkou dobu čtyř let, 
tj. za působení obecního zastupitelstva 
(a jeho starosty Václava Šichy), 
zvolených 24. listopadu 1990.  
Není třeba dalšího komentáře!“  
Snad výše uvedený text ukázal, jak 
společenské změny v listopadu 1989 
ovlivnily naši obec.

Redakce Jehnických listů

Knihovna Jiřího Mahena

KJM disponuje rozsáhlou sítí 
poboček umístěných v městských 
částech statutárního města Brna. 
Z celkového počtu 33 poboček 
je v současné době 16 poboček 
obsluhováno výměnným knihovním 
fondem. KJM je pověřenou 
knihovnou, která plní regionální 
funkci pro knihovny na území města 
Brna. Nákup výměnného fondu je 
financován z dotace Jihomoravského 
kraje na výkon regionálních funkcí 
knihoven v Jihomoravském kraji. 
Z tohoto titulu by KJM měla 
garantovat průběžnou aktualizaci 
knihovního fondu a udržení 
přiměřené úrovně poskytovaných 
služeb. 
Za částku 263 000,- Kč z přidělené 
dotace bývá pořízeno ročně 
cca 1 500 nových knihovních 
jednotek. Většina žádaných titulů 
je pořizována ve 2 – 3 exemplářích. 
Pro více exemplářů nejsou finanční 
prostředky dostačující.  
Tento počet titulů není schopen 
pokrýt požadavky 16 knihoven, 
do kterých se distribuují soubory 
s výměnným fondem 1x za měsíc.
Pro rok 2019 byl sice získán 
příspěvek 100 000 Kč  
z rozpočtu statutárního města Brna,  
za který bylo možné pořídit  
cca 500 titulů/svazků do stálých 
fondů poboček, ale pro 14 knihoven 
(mimo nové Husovice a Medlánky) 
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budou aktualizované tituly tvořit 
počet cca 36 titulů na 1 pobočku 
(pro všech 16 poboček by byl  
počet titulů ještě nižší).  
Z toho důvodu je nezbytné  
získat další příspěvek 
v hodnotě alespoň 400 000,- Kč 
(cca 2 000 titulů / 16 poboček, 
125 titulů / pobočka).  
Pobočky by tak mohly získat 
cca 150 titulů na obnovu stálého 
knihovního fondu.  
Celkové stavy stálého fondu se 
na těchto pobočkách pohybují 
v průměru cca 2 000 – 3 000 svazků.  
Počet 150 nových titulů tak 
vytvoří obnovu v rozsahu 5 – 7 % 
z celkového počtu knihovního 
fondu. Přičemž 7 % obnova KF 
vyhovuje Standardu pro dobrý fond.
KJM bude hledat další cesty, jak 
těmto pobočkám přispět k obnově 
stálých fondů. Ve spolupráci 
s velkými pobočkami bude možné 
vytvořit nabídkové seznamy titulů, 
které nejsou zastaralé, jsou buď 
multiplicitní, nebo se na dané 
pobočce nevyužívají, ale mohou 
přispět na obnovu knihovního fondu 
na malých provozech.

Pro ilustraci statistická čísla pobočky 
s výměnným fondem Jehnice 
(k 31. 12. 2018):
počet registrovaných čtenářů: 31, 
z toho 10 dětí
počet návštěv: 524
počet kulturních akcí: 1 s 16 
účastníky
počet vzdělávacích akcí: 8 se 145 
účastníky (děti z MŠ a ZŠ)
počet výpůjček: 953 knihovních 
jednotek

Velikost fondu k 15. 11. 2019

Stálý fond (SF): 827 knihovních 
jednotek

Výměnný fond (VF): 1649 KJ

Výměnný fond:
rozvoz 11x do roka
starší soubory cca 10 – 12 knih 
v jednom rozvozu

novinky z VF cca 6 – 10 knih 
v jednom rozvozu 

Mgr. Hana Sobolová 
vedoucí oddělení poboček s VF

Vy jste vybrali vítězné projekty 
a my Dáme na vás!

Celkem 13 214 Brňanů hlasovalo 
v listopadu pro finálové projekty 
participativního rozpočtu  
Dáme na vás. Z 53 finálových 
projektů se jich 14 stalo vítězných 
a rozdělí si mezi sebou 32,3 mil. Kč 
z rozpočtu města. Kompletní 
výsledky hlasování a další informace 
najdete na webových stránkách 
damenavas.brno.cz. 
Realizace všech vítězných 
projektů začne již příští rok. 
Gratulujeme vítězům a děkujeme 
všem navrhovatelům i hlasujícím 
za aktivní účast na brněnském 
participativním rozpočtu. 
Vítězné projekty roku 2019: 
  1. Onkologicky léčené děti v Brně 
  2. Stromy pro život
  3. Nová krytá sportovní hala 

v Řečkovicích
  4. Nový park pro Sadovou – 

Královo Pole
  5. Městská galerie
  6. Cyklostezka do Líšně (PD)
  7. Pohodlný cyklopříjezd 

k přehradě (PD)
  8. Kluziště Medlánky
  9. Nouzové přístřešky pro lidi 

bez domova
10. Děti patří na hřiště!
11. Napij se! – pítka v Brně
12. Pumptrack a parkour 

v Medlánkách
13. Cyklo-park mezi Vinohrady 

a Líšní
14. Pojízdné schody v podchodu 

u nádraží
Kancelář participace

SAKO realizuje projekty 
snižující emise CO2

Společnost SAKO Brno, a. s., 
zahájila přípravu několika projektů 

s cílem navýšení energetické 
účinnosti výroby elektřiny a tepla. 
Přímým důsledkem jejich realizace 
bude i výrazná úspora emisí CO2. 
„Zvyšování účinnosti je považováno 
za jeden z nejjednodušších 
způsobů úspory primárních zdrojů 
energie a zařízení na energetické 
využívání odpadu SAKO se těmito 
environmentálními projekty 
dlouhodobě zabývá,“ uvedl předseda 
představenstva Filip Leder. 
Jedním z projektů je doplnění 
absorpčního tepelného čerpadla 
do chladícího okruhu parní turbíny. 
Nevyužitelné odpadní teplo 
z chlazení generátoru a ložisek 
turbíny je pomocí této absorpční 
jednotky transformováno na vyšší 
teplotní úroveň, která je již vhodná 
k vytápění prostřednictvím systému 
centrálního zásobování teplem. 
„Absorpční tepelné čerpadlo funguje 
na podobném principu jako lednička 
s tím rozdílem, že pohonem absorp-
ční jednotky je místo elektřiny 
nízkotlaká pára z turbíny. Vlastní 
zařízení je díky využití odpadního 
tepla schopno dosáhnout magické 
hranice účinnosti přes 165 %,“ 
upřesnil Tomáš Caha, ředitel divize 
ZEVO.
Zařízení vyrobí ročně 29 tis. GJ 
tepla, což odpovídá roční spotřebě 
asi 1 000 brněnských domácností 
napojených na CZT. „Takto 
využité odpadní teplo se pak nemusí 
vyrobit z fosilního paliva, čímž dojde 
k úspoře emisí CO2 přibližně o 1 900 
tun ročně. Po instalaci bude naše 
absorpční jednotka největší svého 
druhu v ČR,“ doplnil Filip Leder. 
 „Brno se v Paktu starostů a primá-
torů pro klima a energii (SECAP) 
zavázalo ke snížení zátěže emisemi 
CO2 o 40 % do roku 2030 a SAKO 
realizuje takové projekty, které jsou 
mimo nesporné ekonomické pří-
nosy i šetrné k životnímu prostředí 
a pomáhají ke zlepšení kvality života 
občanů města Brna,“ uzavřel Filip 
Leder.  

Tomáš Caha
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Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. 
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin 
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,  kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., nebo touto 
společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) 
nadzemního vedení.  

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení  nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav 
vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti  E.ON Česká republika, s.r.o.,  
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kterém 
budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli 
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit 
vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení  |  napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Nadzemní vedení  |  napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Podzemní vedení  |  do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN  | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN  | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m

Vedení VVN  | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m
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