
  
Informace Zastupitelstva 

MČ Brno-Jehnice 
Dne 18.8.2006 proběhlo 95. 

zasedání zastupitelstva  
-zastupitelstvo vzalo na vědomí  
a) zprávu starosty o své činnosti 

za období mezi posledním a 
tímto zasedáním týkající se 
hlavně informací o 
zprůjezdnění ulice 
Tumaňanovy a zahájení prací 
na technicko-ekonomickém 
zadání investice DPS. 

b) zprávu tajemníka ÚMČ o 
přezkoumání výsledku 
hospodaření a dodržování 
obecně závazných předpisů 
v oblasti ekonomické agendy 
za období 1-6/2006 MČ Brno-
Jehnice, kterou provedla a 
zpracovala firma TOP 
AUDITING s.r.o.. 

-zastupitelstvo schvaluje nákup 
věcného daru pro představitele a 
funkcionáře Rennes (městská část 
Sud-Gar) a vyčleňuje částku 5000,-
Kč na nákup tohoto daru. 
-v souvislosti s nově 
připravovanou vyhláškou města 
Brna o provozování výherních 
hracích automatů v městě Brně 
se ZMČ Brno-Jehnice rozhodlo 
takto : ZMČ Brno-Jehnice 
nesouhlasí s provozováním 
výherních hracích automatů na 
celém území MČ Brno-Jehnice.  
-na základě dohody se ve dnech 
11. – 13. září sejde kulturní 
komise za účelem domluvy 
realizace a programu 
“Jehnických slavností”. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 

20.9.2006 v 18:30 hodin. 
 
Gratulujeme 
18. srpna oslavil své 75. 
narozeniny pan Milan Mikšl. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu 
jubileu a přejeme hodně štěstí a 
zdraví do dalších let. 

 Redakce 

 
Upozornění pro občany k 
podávání podnětů přes 
Internet 
 

Prostřednictvím počítačové 
sítě se rozmáhají internetové 
(webové) stránky, na nichž jejich 
provozovatelé vyzývají 
návštěvníky, aby prostřednictvím 
těchto stránek podávali svoje 
podněty a stížnosti určené 
nejrůznějším orgánům a 
institucím státní správy i 
samosprávy. 

Podněty podané touto formou 
nejsou často úplné (zmíněné 
webové stránky bývají 
uzpůsobeny tak, že podání nemá 
dostatečné náležitosti), a proto na 
ně správní orgány nemohou 
kvalifikovaně reagovat. 

Správní orgány jsou vázány 
zákonem (správním řádem) a 
nemohou se ani v rámci dobré 
vůle podáním zabývat, pokud 
není ani dodatečně doplněno 
(zejména o chybějící podpis; 
přesné označení osoby, která 
podnět podává, jménem a 
příjmením, bydlištěm a datem 
narození; označením správního 
orgánu, kterému je podnět určen 
atd.). Bez těchto (jakož i dalších 
podstatných náležitostí) nemůže 
být podání občana řádně přijato, 
ani vyřízeno. 

Pokud občané mají problém v 
oblasti státní správy, mohou 
navštívit webové stránky 
Statutárního města Brna 
(http://www.brno.cz/), obrátit se 
telefonicky nebo osobně na 
příslušné pracovníky, kteří v 
úředních hodinách (a po 
předchozí domluvě i mimo ně) 
vysvětlí problém, pomohou ho 
vyřešit, zodpoví dotazy atd. 
Podání prostřednictvím e-mailu 
je možné pouze v případě, že je 
podepsáno zaručeným 
elektronickým podpisem. Běžné 
e-mailové dotazy však pracovníci 
zodpoví i bez tohoto podpisu. 

 
Proto Magistrát města Brna 

doporučuje občanům, aby použití 
zmíněných webových stránek pro 
podání podnětů pečlivě zvážili; 
na Internetu osobní údaje 
nezveřejňovali a s požadavky se 
obraceli přímo na správní orgán, 
který se má věcí zabývat. 

Hospodářský úsek MMB 
 

Pozvání 
Zveme rodáky, pamětníky a 
přátele Jehnic 
na další setkání a besedu o 
minulosti Jehnic, 
na sobotu 2. září 2006 ve 13 
hodin 
na obvyklé místo, do salonku 
restaurace Obecní dům. 
Pozvěte své mimojehnické 
příbuzné. 

Za organizátory Honza Černohlávek a 
Radek Pavelka 

 
 
Rozhlednu na hradě 
Špilberk navštívilo letos 
již 12 000 návštěvníků 
 
Rozhledna na hradě Špilberk se i 
přes extrémní výkyvy  teplot 
letošního počasí, těší velké 
oblibě návštěvníků. Od jejího 
tradičního otevření  letos v dubnu 
ji již navštívilo 12 000 lidí, 
z toho skoro polovina dětí. 
Rozhledna je umístěna v nárožní 
věžici hradu Špilberk a umožňuje 
krásný a trochu netradiční pohled 
na Brno. Každý, kdo si chce 
tento pohled užít, musí ale 
napřed překonat malou překážku 
ve formě schodů, kterých je 
přesně 103 a jsou spočítané od 
malého nádvoří hradu Špilberk. 
Po jejich zdolání má pak 
návštěvník jako na dlani pod 
sebou historické jádro města se 
všemi jeho dominantami, 
okrajové části Brna a při hezkém 
počasí je možné jižním směrem 
zahlédnout i známou siluetu 
Pálavy. Dobří pozorovatelé 
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mohou mezi zástavbou v 
Černých Polích nalézt i známou 
památku UNESCO Vilu 
Tugendhat, která je také pod 
správou Muzea města Brna. 
Rozhledna je otevřená pouze 
v turistické sezóně, v květnu až 
září od úterý do neděle, 9.00 – 
18.00 h. v dubnu a říjnu jen o 
víkendech, 9.00 – 17.00 h. Prodej 
vstupenek končí hodinu před 
uzavřením. 

Michaela Budíková  
propagace Muzeum města Brna 

 
 

Výstavu: “Pohádkové 
krajinky ze sukulentních 

rostlin” 
pořádá Základní škola na 
Náměstí 28. října č. 22. 

  
Výstava se koná v 

Brně, v Základní škole na 
Náměstí 28. října č. 22, 

vedle výjezdu sanitek (prosím 
zdůrazniti tento pro Brňáky 
veledůležitý orientační bod). 

(Tramvají neboli šalinkou č. 3, 5 
a 11 dvě zastávky z České směr 
Dětská nemocnice do zast. Nám. 

28. října.) 
Otevřeno bude: 

od 10. do 21. října 2006, denně 
od 1000 do 1800. 

Tentokráte se výstava zaměří na 
zvláštní hříčku přírody, kterou je 
kristátní forma růstu rostlin. 
Kristáty nerostou způsobně z 
bodového růstového vrcholu, ale 
z růstové linie. Díky tomu 
rostlina vytváří bizardní plochý 
kmen, připomínající vějíř. 
Růstová linie se stále prodlužuje, 
díky tomu se plochý kmen často 
kroutí a stáčí do závitů. 

Výsledkem je často 
struktura podobná 
našemu mozku. 
Zejména u sukulentů 
jsou kristáty velmi 
ceněné a opečovávané. 
Kristáty lze množiti 
pouze a jedině 
vegetativně, ze semínek 
na kristátě narostlých 
vyrostou totiž kytky 
obyčejné, normálně 
rostoucí. 
Kristátně narostlé 
rostliny se vyskytují i 
zcela přirozeně v 
přírodě. Obvykle ale 
rostou pomaleji, a tak je 
jejich normálně 
rostoucí kolegyně 
přerostou, seberou jim 
světlo a kristáty hynou. 
Ovšem pokud je včas 

objeví šikovný zahradník, 
zachrání je a obohatí tak paletu 
pěstovaných bizardností.  
Také se lze pokusit vytvořit 
kristátní formy růstu i uměle. 
Nezaručený recept praví: Vezmi 
tak tisícovku několikaletých 
semenáčků sukulentu, ze kterého 
chcete získati kristátu. V zimě je 
týrejte suchem a nízkou  teplotou 
na hranici přežití. Toto zimování 
protáhněte třeba až do začátku 
května, až začnou slabší kusy 
hynouti. Poté vydatně zalijte, po 
pár dnech zalijte s hnojivem a 
přeneste na maximálně osluněné 
místo. A obvyklý výsledek: Tak 
třetina semenáčků tuto kůru 

nepřežije, přibližně třetina budou 
chudáčci chcípáčci a snad třetina 
poroste normálně. A mezi nimi 
se může najít jedinec či dva, kteří 
na rychlé probuzení zareagují 
tím, že překotně porostou, což 
povede k protažení růstového 
bodu do linie. Hurá, vytvořili jste 
kristátu! 
Další informace o sukulentech a 
mnoho obrázků získáte na 
www.sukulent.cz 

Jaroslav Honc 
 
 

 
Vážení adoptivní rodiče a 
sponzoři, 
 dovolujeme si  Vás srdečně 
pozvat na tradiční setkání 
adoptivních rodičů  
a sponzorů dne  2.9.2006 od 
14.00 hod. do areálu brněnské 
zoo. 
  
Od 14.00 - Soutěžní stezka v 
areálu zoo, registrace u vstupních 
pokladen 
 Program na podiu U Velblouda: 
16.00 - 16.45 - Vystoupení 
vokální skupiny MOŠNY  
16.45 - 17.00 - První 
vyhodnocení soutěžní stezky 
17.00 - Křtiny velblouda 
dvouhrbého skupinou Santa Fe s 
kmotrem  
Bobem Frídlem (u výběhu) 
17.30 - 19.00 - Vystoupení 
skupiny Santa Fe 
19.30 - Druhé vyhodnocení 
soutěžní stezky  
 Program u pavilonu Tropické 
království: 
20.00 - Vystoupení šermířské 
skupiny CARPE DIEM  
21.30 - 22.00 - Ohňová show  
  
Od 20.30 - Individuální noční 
prohlídka nasvícené zahrady 
     
Na Vaši účast se těší pracovníci 
Propagačně vzdělávacího úseku 
Zoo Brno a Vaše adoptovaná 
zvířátka. 

Ing. Jiřina Kubínová 
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