KRONIKA M STSKÉ ÁSTI STATUTÁRNÍHO M STA
BRNA KOVICE A MOKRÁ HORA
PRO ROK 2000

Vá ený tená i, který otvírá následující stránky kroniky na í m stské ásti, psané pro
letopo et 2000, dovol, abych se Ti p edstavil jako její nový kroniká .
Jsem RNDr. Ivan Kolá ný a v tomto roce, kdy p ebírám funkci kroniká e, mi je 55 let.
Do presti ní funkce kroniká e jsem byl jmenován radou m stské ásti po svém vynikajícím
edch dci, výzkumném pracovníkovi, historikovi, spisovateli, televizním scénáristovi,
publicistovi a dobrém kamarádovi PhDr. Ji ím Pernesovi. Jsem si pln v dom toho, jak t ký
úkol na sebe beru, chci-li, aby kronika na í m stské ásti byla psána alespo tak dob e, jako
v letech jeho p sobení.
Od roku 1990 jsem lenem zdej ího zastupitelstva, nyní i lenem jeho rady a
neuvoln ným místostarostou. V nuji se otázkám kultury a informací a jako éfredaktor ji po
mnoho let vedu ná zpravodaj
. Nejsem rodilý
kovan, bude-li se v dob mého p íchodu
na sv t brát za místo narození nikoliv nemocnice i porodnice, nýbr trvalé bydli rodi . Od
svého prvního roku ivota v ak iji trvale v
kovicích. Pova uji se tedy p inejmen ím za
starousedlíka a vyhran ného kovického patriota. Snad to v e a je
ada mých dal ích
vlastností bude sta it k tomu, abych kroniku
kovic a Mokré Hory psal s plným nasazením,
objektivitou a láskou k této ásti m sta Brna.
Rok 2000 je prvním rokem v k es anských d jinách lidstva, kdy se na jeho za átku pí e
íslovka 2. Není prvním rokem t etího tisíciletí, naopak posledním rokem tisíciletí druhého.
Nicmén i tato skute nost byla v na em m st Brn a v ech jeho m stských ástech nále it
oslavena.. Obyvatelé
kovic a Mokré Hory p ivítali tento nový rok s emi sekt v rukou a
po ádáním malých oh ostroj v ulicích a na ve ejných prostranstvích.
V nejnov ích d jinách na eho svobodného demokratického státu je rok 2000
elomem t etího funk ního období samosprávných zastupitelstev obcí a m st. Je rokem, kdy
ina p edvolebních slib politických stran je ve fázi nejvy ího rozpracování nebo svého
vrcholného pln ní. Rád bych psal d jiny
kovic a Mokré Hory v kontextu d jin celého m sta
Brna, jeho jsme sou ástí. Doufám, e tím moje post ehy neutrpí a psané slovo bude
obohaceno o záznamy událostí, které mají význam jak pro na i m stskou ást, tak pro celou
moravskou metropoli.

Samospráva a státní správa
Leden 2000
Brn nská radnice schválila rozhodnutí podpo it projekt Rekonstrukce istírny
odpadních vod v Mod icích. Stávající technologie i kapacita nesta í pot ebám m sta ani
evropským normám, které je t eba brát, s ohledem na mo ný vstup R do EU, v potaz.
estavba bude uskute na spole nou investicí m sta Brna, Brn nských vodovod a
kanalizací, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a francouzské spole nosti Lyonaise des Eaux.
Její hodnota p esáhne ástku 60 milion eur. V me, e tato investice se promítne i do kvality
ivota na í M .
Zastupitelstvo M
kovice a Mokrá Hora vstoupilo do nového roku se zm nou,
která prob hla je v m síci lednu. len ZM PaedDr Libor Hlavá ek ( SSD) v d sledku

zm ny trvalého bydli byl nucen vzdát se svého mandátu. Náhradníkem se dle výsledk voleb
stal MUDr. Miroslav Bene z té e politické strany, d chodce a len p edstavenstva
eskoslovenské obce legioná ské v Brn .
Z rozhodnutí samosprávy M byla údr ba ve ejných komunikací v
kovicích a na
Mokré Ho e sv ena firm Dvo ák comte, a.s. Jedná se o údr bu komunikací, po kterých
nevedou linky brn nské MHD.
Na radnici byla dokon ena rekonstrukce reprezenta ních síní v severovýchodním náro í
ízemí zámku. Po generální rekonstrukci bylo zp t osazeno estné klasicistní schodi
vedoucí z rohové místnosti v p ízemí do I. patra a byla té polo ena nová parketová podlaha.
Mezi bývalou zasedací místností rady a sou asn i Síní Jana Hru ky byl znovu umíst n
empírový portál se dv ma sloupy.
Únor 2000
sto Brno p ijalo rozhodnutí rekonstruovat spolu s istírnou odpadních vod
v Mod icích i stokovou sí Brna. Tento krok, bude-li proveden d kladn a na území celého
sta, tedy i
kovic a Mokré Hory, jist p inese zlep ení ivotních podmínek.
V únoru schválilo ZM podání návrhu na ud lení státního vyznamenání Za hrdinství
ob anu
kovic panu Tomá i Bayerovi za záchranu lidského ivota s nasazením ivota
vlastního. Návrh byl podán prost ednictvím senátor a poslanc P R za Brno z KDU- SL a
ODS.
ezen 2000
V b eznu nav tívil m sto Brno polský prezident Aleksandr Kwasniewski s chotí. Za
jeho osobní p ínos k esko-polským vztah m byla A. Kwasniewskému ud lena Velká zlatá
medaile Masarykovy univerzity. Polský prezident nav tívil i chrám sv. Jakuba, Ústavní soud a
památník polských vlastenc na pilberku. Tý m síc poctila svojí nav vou Brno i ministryn
zahrani í USA Madleine Albrightová. Na právnické fakult MU jí byla p edána Zlatá medaile
MU, poté v aule fakulty p ednesla paní ministryn projev.
V b eznu tohoto roku do lo k dal í zm
ve slo ení zastupitelstva M . O uvoln ní ze
zdravotních d vod po ádal p. Václav Friedmann (ODS) len RM . Na jeho místo v ZM
postoupil první náhradník z len této strany Ing. Old ich Pavlovský z Mokré Hory. Tajnou
volbou poté zvolilo ZM
lenkou RM paní Ivetu Kola íkovou (ODS).
Duben 2000
Brno p ijalo v tomto m síci dv významné zahrani ní náv vy starostu Vídn Dr.
Michaela Haupla a starostku nizozemského Utrechtu paní Annie Brouwer-Korfovou.
ZMB schválilo v tomto m síci pojmenování dvou nových ulic v
kovicích,
nacházejících se mezi radnicí a h bitovem. Jedna z ulic ponese nap
jméno Úlehle (podle
historického názvu místní polní trati), druhá název Ul.Generála Kadlece po slavném sl.
legioná i a armádním zemském veliteli na Morav , který v letech 1939-45 il pod dohledem
gestapa v budov dne ní kovické radnice. Rada m sta Brna vydala dále souhlas
k rekonstrukci mostu v ulici Tuma anov p es potok Rakovec. ZMB rovn jmenovalo na eho
místostarostu a lena RMB Ing. Jana Holíka lenem správní rady VZP Brno-m sto.
V tomto m síci jmenovala RM do funkce vedoucí bytového odboru Ing. Renátu
Forn skovou.
Kv ten 2000
55. výro í osvobození m sta Brna a skon ení II. sv tové války oslavili nejvy í
edstavitelé m sta spolu s veterány II. sv tové války, ú astníky boj o Brno- ruským
generálmajorem P. V. Kuku kinem, rumunským divizním generálem C. Didulescu, brigádním
generálem T. Halicem a ukrajinským generálmajorem V. D . Rjab ukem. V tomto m síci byl

jmenován estným ob anem Brna in memoriam p ední eský herec, brn nský rodák Hugo
Haas.
Dne 9. kv tna dopoledne polo ili p edstavitelé M ji tradi
kytice k památník m
ob tí sv tových válek v parku na Palackého nám stí a na kovickém h bitov .
erven 2000
V ervnu zavítala na na i radnici vzácná náv va - velvyslankyn Loty ské republiky
paní Aija Odina s doprovodem. Po slavnostním p ivítání a p ípitku moravskou slivovicí byla
podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi na í m stskou ástí a velvyslanectvím Loty ska
v eské republice, která umo ní prezentovat u nás kulturu této obnovené pobaltské republiky.
Díky dohod bude mo no uskute nit výstavy, seminá e, besedy a dal í zajímavé akce. Na
stránkách
i byli na i ob ané seznamováni s historií a sou asností zem , se kterou nás
v období na í první republiky pojily etné svazky. Kulturní politika pra ského velvyslanectví
Loty ska tak dosáhne k nám na Moravu.
ervenec a srpen 2000
Dne 28. 7. byl slavnostn polo en základní kámen prvního objektu firmy Flextronics na
tzv. ernovické terase, míst kde má do budoucna vzniknout velký pr myslový a
podnikatelský areál. Zam stnání by zde m lo najít podle investora n kolik tisíc ob an z Brna
a okolí.
V prázdninovém období odstoupil ze zdravotních d vod a také pro sv j v k ze ZM
pan Miloslav T ma z SSD. Na jeho místo postoupil dal í náhradník z této politické strany
pan Ivan Hron. Vedoucím Odboru správy majetku na ÚM byl radou jmenován pan Ing.
Roman Sedlá .
V tomto období, kdy vrcholí p ípravy na Vav inecké hody, jmenovala RM do funkce
edsedy hodového výboru pana Doc.MUDr. Ji ího Va ka, CSc.
Na základ soudního rozhodnutí byl v prázdninovém období vyst hován z obecního
bytu první chronický neplati nájemného.
Pod patronací ZM a starosty M PaedDr. Ladislava Filipiho prob hly ve dnech 10.
12. srpna tradi ní Vav inecké hody. Ze spole enského pohledu jedná se ka doro
o
nejvýznamn í a nejrozsáhlej í akci po ádanou a organizovanou na í samosprávou.
Zá í 2000
V tomto m síci byli zvoleni noví nám stci primátora m sta Brna. Za odstoupiv í Ing.
Jarmilu Horovou (ODS) byl zvolen z té e strany Petr Zbytek. Navíc byl do funkce nám stka
zvolen i Dr. Vilém Buriánek ( SSD), jemu byly sv eny finan ní zdroje m sta Brna.
Magistrát m sta Brna zve ejnil, v souvislosti se zákonem . 128/2000 Sb., o obcích,
povinnost v ech majitel objekt v Brn ozna it orienta ními ísly v echny objekty v Brn
ervený nápis na bílém podkladu s názvem ve ejného prostranství a íslem) a popisnými ísly
(bílé íslo a text na erném podkladu s uvedením katastrálního území), p ípadn drobné stavby
jako zahradní domky, chaty a gará e eviden ními ísly (zelené íslo a text na bílém podkladu s
názvem katastrálního území).
V pr hu m síce zá í byly p edány na í radnici dv petice ob an . První z nich se
týkala dopravy v M kov a itné ulici, kde bezohlednost idi motorových vozidel a
nerespektování pravidel silni ní dopravy hrozí ka dodenn haváriemi a úrazy. Druhá petice
ob an sm ovala proti zamý lené výstavb vysíla e pro mobilní sít spole nosti Eurotel na
jednom z vý kových obecních dom na Horáckém nám stí. Na zá ijovém zasedání schválilo
ZM p iznání právní subjektivity, a to s platností od 1. 1. 2001, mate ským kolám
Kárníkova, krétova, Novom stská a Tuma anova. Tímto krokem získaly editelky M
zna nou pravomoc v ízení hospoda ení sv ených kol.

íjen 2000
Dne 31. íjna nav tívil m sto Brno britský princ Charles, princ waleský a následník
tr nu.
S m sícem íjnem za aly v celé R p ípravy na první volby do krajských
zastupitelstev, které se uskute nily dne 12.listopadu tohoto roku. Na své íjnové sch zi ud lila
RM t em na im spoluob an m polep ené znaky M jako výraz uznání za jejich
dlouhodobou, ve ejn prosp nou innost. Za práci v hodovém výboru Vav ineckých hod , jí
se v novali od po átku dodnes, p evzali znaky Doc. MUDr.Ji í Van k, CSc a Mgr. Jan
Barton k, za mnohaleté po ádání Ve er Franty Kocourka, akce která proslavila
kovice i
v zahrani í, obdr el toto ocen ní podnikatel pan Franti ek Kocman. S platností ke dni 31.12.
2000 odvolala rada z funkce vedoucí Stavebního ú adu ÚM Ing.arch. Emilii Havlí kovou a
jeho vedením pov ila s platností od 1.1.2001 Ing.arch.Ludmilu Pavlí kovou, dosavadní
pracovnici tohoto ú adu.
Dne 28. íjna 2000 byla na Pra ském hrad p i p íle itosti státního svátku R, p edána
prezidentem republiky Václavem Havlem Medaile za hrdinství panu Tomá i Bayerovi.
Parlament R i sám prezident uznali in Tomá e Bayera za natolik mimo ádný, e si zaslou í
ocen ní tímto nejvy ím státním vyznamenáním za state nost. Pro cestu na Pra ský hrad dal
starosta k dispozici Tomá i Bayerovi slu ební automobil s idi em. V oficiálních materiálech
vydaných Prezidentskou kancelá í k ud lování státních vyznamenání R v roce 2000 se o inu
Tomá e Bayera praví:
Vyu il se zedníkem, v roce 1997slo il maturitní zkou ku v oboru stavební provoz na
SOU. Pracuje jako osv tlova v M stském divadle v Brn . Dne 30. srpna 1999 do lo
k po áru v byt paní Evy Elsbergerové v
kovicích, p i kterém z stala jeho majitelka
uv zn na v plamenech. Na zoufalé volání o pomoc zareagoval pan Tomá Bayer, který vb hl
do domu a vnikl do ho ícího bytu. V té dob ji byla paní Elsbergerová v bezv domí. Po del í
dob se mu poda ilo enu nalézt a s pomocí jednoho z p ítomných mu ji odnést do bezpe í.
do p íjezdu záchranné slu by provád l resuscitaci um lým dýcháním. Tomá Bayer p i
svém zásahu riskoval vlastní ivot a nebýt jeho v asného a odvá ného zásahu, p la by paní
Elsbergerová s nejv í pravd podobností o ivot.
Je tedy pýchou na í M , e má mezi svými ob any tak state ného mladého mu e,
který byl za sv j in odm n nejvy ím vyznamenáním R za state nost.
Listopad 2000
V listopadových volbách do krajských zastupitelstev byl lenem Zastupitelstva
brn nského kraje zvolen i len ZM Brno
kovice a Mokrá Hora Ing. Ladislav Bý ek
(KS M). Krajským hejtmanem byl na prvním zasedání zastupitelstva zvolen dosavadní
starosta brn nské m stské ásti idenice Ing. Stanislav Juránek ( ty koalice KDU- SL)
Prosinec 2000
V p edváno ním m síci do lo k dal í zm
v sestav na eho ZM . Z ad zastupitel
zvolených za SSD ze zdravotních d vod a s ohledem na sv j v k odstoupil pan MUDr.
Miroslav Bene a na jeho místo v ZM postoupil pan Jaroslav Kárný z té e politické strany.
RM vyslovila uznání p edním aktivním sportovc m, dále té trenér m a inovník m
sobícím v oblasti sportu a t lovýchovy.

Výstavba, doprava a podnikatelské aktivity
Leden 2000

Ji druhým rokem probíhala rozsáhlá rekonstrukce jedné z hlavních dopravních tepen
kovic ulice Banskobystrické a kou imské. Úsilí sm uje k vytvo ení moderní m stské
ídy, ze které se po jejím dokon ení stane moderní m stská t ída, spl ující sou asné dopravní
po adavky na zklidn nou dopravu a sou asn i po adavky zdej ích obyvatel na úrove bydlení
i mo nosti podnikatelských aktivit.
Za ala p íprava na rekonstrukci zdravotn technické instalace a dal í opravy v obecních
domech Novom stská 23-41. Tyto domy tvo ící jeden blok byly sou asn ur eny k realizaci
bytových nástaveb.
Únor 2000
V souvislosti s rekonstrukcí ulice Banskobystrické za ala jednání o dopravním
propojení M
kovice a Mokrá Hora se sousední M Medlánky. Stávající propojení ulicemi
Hudcovou, Kytnerovou a Je nou u p estávalo dosta ovat pot ebám. Proto byl prosazen návrh
propojit ob M je krátkou komunikací do Medlánek, která by vedla od k ovatky ulice
itné s Ku imskou mezi objektem Obchodního domu Billa a Penzionem pro d chodce.
Za objektem polyfunk ního domu Billa probíhaly od listopadu 1999 zemní a p ípravné
práce k výstavb adového obytného objektu, který poskytne ubytování v celkem 104
bytových jednotkách, od garsoniér a po byty t ípokojové s kuchyní, a to v provedení
typickém i atypickém. Zám r byl zve ejn n a zájemci o byty byli vyzvání k podávání p ihlá ek.
Jedná se o byty se státní dotací, s finan ní spoluú astí nájemník a spoluinvestora firmy Mittag
spol. s r.o. Podle p vodního ozna ení celé této ásti
kovic, získal zmín ný objekt název
Cihelna . Akce byla avizována i na stránkách zpravodaje m sta Brna Haló Brno , kde se jí
dostalo zna né publicity.
ezen 2000
Zastupitelstvo m sta Brna schválilo technickoekonomické zadání akce Dokon ení
roz ení kovického h bitova . Vzhledem k tomu, e stávající plocha ji nesta í zájmu
ve ejnosti o nová hrobová místa ur ená k tradi nímu poh bívání do zem , p ijalo
v p edcházejících letech na e zastupitelstvo rozhodnutí roz it h bitov výkupem vhodných
okolních soukromých pozemk . Proto e h bitov v
ovicích má slou it celému m stu, stala
se tato akce zále itostí celom stského významu. Finan ní prost edky nutné pro realizaci
poskytlo tedy m sto Brno.
Krom zemních prací za ala s nástupem jara i úprava terénu ve vstupu do bývalé
Cihelny. Rekonstrukci bytových dom na ulici Novom stská 23-41 v etn nástaveb bude
realizovat podle výsledku ve ejné obchodní sout e firma PSJ Brno, rekonstrukci ZTI
v tomté objektu firma OSS Brno.
Duben 2000
V ásti Duhových polí, kde m lo p vodn vzniknout vzorové sídli nadstandardní
úrovn realizované firmou STROMI (v tomto období ji v konkurzním ízení), bylo
ipravováno alespo dokon ení ve ejného osv tlení. Na tuto akci poskytlo finan ní
prost edky m sto Brno.
Kv ten 2000
Na Banskobystrické a Ku imské fini uje rekonstrukce, celá stavba se chystá k p edání
ve ejnosti. V echny domy na obou jmenovaných ulicích získaly nové p ípojky vody, plynu a
elekt iny, od stavební áry objekt a po nové, dostate
dimenzované kanaliza ní ady i
kanaliza ní p ípojky. Ve keré technické sít byly tedy polo eny nov . P vodní zele , tj. staré
lípy, které svými ko eny tém zdevastovaly p vodní kanaliza ní stoky, byly nahrazeny
výsadbou ji vzrostlých stromových, nekvetoucích forem babyk (Acer campestre). Po celé
délce Banskobystrické byly vytvo eny parkovací zálivky osazené zámkovou dla bou.

Zámkovou dla bou byly pokryty rovn v echny chodníky. Ve své horní ásti , mezi ulicemi
Vá ného a Böhmovou, byla podúrov ová komunikace roz ena, svah vozovky nad ní zpevn n
betonovými prefabrikáty a osázen m lce ko enícími okrasnými ke i. Podle vyjád ení odborník
bylo tramvajové t leso ulo eno tak, aby byl minimalizován vliv vibrací z kolejové dopravy na
okolní stavby. Pro v í bezpe nost chodc a u ivatel m stské hromadné dopravy byly
tramvajové zastávky p i ulicích Ko ískova, Filkukova, Je ná a u Billy opat eny zvý eným
profilem vozovky tak, aby se cestujícím umo nil sna í nástup a výstup z tramvaje, motorist m
pak budou slo it jako výstra né retardéry. Po dokon ení bude u ulice Banskobystrické op t
vylou ena t ká automobilová doprava.
erven 2000
Dne 2. ervna 2000 dopoledne, za ú asti primátora Brna RNDr. Petra Duchon a jeho
nám stkyn Ing. Jarmily Horové, p edstavitel M , dodavatelských firem a realizátora,
zástupc Dopravního podniku m sta Brna a etných dal ích host byla slavnostn p est ena
páska uzavírající ulice Banskobystrickou a Ku imskou a nová stavba byla dána do provozu.
Kolejemi projely nejprve historické brn nské tramvaje a za zvuku hudby p edvedli svoje
vystoupení p epad tramvaje Indiány - jezdci ze iklova mlýna na Vyso in . P es adu
technických potí í byla stavba dokon ena v termínu, s celkovým nákladem p es 170 milion
korun. Za získání dodate ných finan ních prost edk z rozpo tu m sta Brna je t eba
pod kovat na im zástupc m v ZMB, Ing. Janu Holíkovi lenu RMB a Ing. Ladislavu Bý kovi,
kte í svými hlasy pot ebu finan ního posílení akce podpo ili.
ervenec a srpen 2000
Na bytových domech na ulici Novom stská 23-41 byly zahájeny první stavební práce,
na jejich konci má být zbudování p ti desítek nových byt . Na rozdíl od nástaveb na bloku
Novom stská 7-19, vybudovaných v p edchozím období, mají být chystané byty men í a m ly
by uspokojit i mén náro né resp. mén finan
zaji né zájemce o bydlení. Podobn jako
v p edchozí etap , se budou na výstavb nových byt finan
podílet i sami budoucí nájemci
byt poskytnutím p ky m stské ásti. Významnou ástí financování celé akce se stala té
dotace z prost edk státu.Vznikne tak 10 byt v provedení 3 místnosti plus kuchy ský kout a
40 byt men ích. Zájemci o tyto byty obdr eli na na í radnici ji p íslu né p ihlá ky. V echny
byty by m ly být podle smlouvy hotovy do konce srpna 2002.
íjen 2000
V rámci projektu Brno-zdravé m sto byla dána do u ívání Stezka zdraví, za ínající
na Mokré Ho e u tenisových kurt a vedoucí proti proudu Ponávky a do Lelekovic. Kolem
stezky vybudovala skupina nad enc sdru ená v ob anském sdru ení RE p i Vránov mlýn
adu pozoruhodných um leckých objekt , slou ících nejen k o ivení krajiny, ale i
k p íjemnému posezení turist . V ele skupiny RE stojí Mgr. A. Patrik Vl ek se svým otcem a
bratrem. Brn nské Eko-centrum vydalo p i p íle itosti otev ení stezky tématickou pohlednici
s jejím plánkem.
K poslednímu dni tohoto m síce byl uzav en p íjem p ihlá ek na budované byty v ul.
Novom stská 23-41. Nov z izované byty jsou v ak jen sou ástí celkové rekonstrukce
uvedených obytných dom postavených v 70.letech 20. století. Tato rekonstrukce zahrnuje u
vodního objektu zateplení obvodových st n, totální vým nu v ech instalací, vybudování
výtah , opravy základ a jejich zpevn ní. Samoz ejm , e takový zásah do bydlení bude pro
stávající obyvatele domu velmi nep íjemný, obt ující a stresující. Na konci akce v ak krom
nových byt p ibude v em obyvatel m dom v í komfort bydlení a znatelné úspory na
vytáp ní.
Z podaných p ihlá ek zájemc o nové byty v nástavbách byl proveden výb r a bylo
stanoveno po adí adatel a po adí náhradník . Získané zku enosti toti ukázaly, e je d le ité

mít k dispozici i náhradníky, pon vad ne v em vybraným uchaze m o byty se poda í do
termínu dokon ení a p edání byt splnit podmínky, které nájemní smlouva ve svých detailech
stanovuje, p edev ím slo it p íslu né finan ní prost edky.
Listopad 2000
Rada M na své sch zi v tomto m síci projednala a doporu ila zastupitelstvu ke
schválení zm ny funk ního vyu ití n kterých soukromých pozemk v lokalit Skrej na Mokré
Ho e. Na návrh sou asných majitel dot ených pozemk i stávajících obyvatel n kolika trvale
obývaných dom doporu ila RM p evedení t chto ploch z lesního a zem lského p dního
fondu na tzv. isté bydlení, které umo ní na uvedených parcelách nap . stav t rodinné domy.
Prosinec 2000
Po tém p l roce se na im ob an m oficiáln p edstavila nejv í staronová firma
sobící v na í M Pliva Lachema. Fúzí s jedním z nejv ích evropských výrobc lé iv,
chorvatskou firmou Pliva, získala na e Lachema pevn í finan ní zázemí, stejn jako vstup na
dal í zahrani ní trhy. Spojení s firmou Pliva prob hlo zm nou názvu ji ke dni 19. ervence
tohoto roku.

KOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Únor 2000
Podle hodnocení Ústavu pro informace a vzd lávání v Praze na základ vyhodnocení
Sondy maturant , akce, která m la za úkol prov it úrove znalostí student gymnázií,
umístilo se kovické gymnázium na vynikajícím míst ve srovnání se v emi zú astn nými
kolami v celé R. Úrove v domostí student postavila na e gymnázium na 5. místo,
úsp nost absolvent p i p ijímání na vysoké koly, vynesla na e gymnázium na 8. místo
v republice, v zájmu o studium na této kole získalo kovické gymnázium dokonce druhé
místo v celé R. Hodnoceno bylo celkem p es 350 státních i soukromých kol tohoto typu.
V rámci m sta Brna bylo na e gymnázium suverénn nejlep í a stalo se tak jednou
z nejpresti
ích kol v celé eské republice. Zásluhu na tomto úsp chu mají pochopiteln
studenti, nebo oni byli hodnoceni. Bez výte ných pedagog by v ak byla jejich snaha marná.
Úsp ch koly za íná ji výb rem student podle velmi p ísných kritérií. V pr hu studia se
student m v nují pedagogové, o jejich výb r a dal í odborný r st dbá vedení koly v ele
s editelkou Mgr. V rou Novotnou.
O úsp nosti student i v mimo kolních aktivitách sv í lo ská ú ast studenta tohoto
gymnázia Ji ího Leví ka na 8. Mezinárodním festivalu mladých um lc v litevském Kaunasu.
Ji í Leví ek, výte ný student gymnázia, je i vynikající klavírista. Jirka za doprovodu
Kaunaského filharmonického orchestru pod taktovkou italského dirigenta P. Bermana p ednesl
Mozart v koncert A dur.
Za skv lou reprezentaci na í m stské ásti v rámci eského st edního kolství vyslovilo
ZM vedení kovického gymnázia na ul. T. Novákové svoje uznání.
V únoru tohoto roku zahájilo v
kovicích, v budov bývalé mate ské koly na
Hapalov ulici, svoji innost Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium. Vzhledem
k tomu, e hlavním úkolem tohoto za ízení má být preventivní a následná pé e o mladé
pacienty mající sklon k závislosti na drogách i lé ící se ji ze závislosti na omamných a
psychotropních látkách, vyvolalo rozhodnutí umístit k nám za ízení tohoto typu adu

negativních reakcí. Protesty zazn ly zejména z ad rodi malých d tí, obávajících se
negativního vlivu klient tohoto za ízení na nejmlad í generaci, jako i nebezpe í vyplývajícího
z mo ného setkání s odhozenými infikovanými pou itými injek ními jehlami a st íka kami.
Vedení Elysia p islíbilo, e vynalo í ve keré úsilí k tomu, aby se obavy protestující ve ejnosti
nenaplnily. S ohledem na problémy provázející zrod Elysia, bude jist toto za ízení pod stálým
dohledem ve ejnosti i m stské policie.
Zá í 2000
Dne 25. zá í bylo za ú asti prvního nám stka primátora m sta Brna Ing. Milana
imonovského v
kovicích slavnostn otev eno na Hapalov ulici Centrum sociální pomoci
tem. V p ízemních domcích, objektech bývalé Domovinky, ur ených svého asu pro bydlení
osam lých d chodc , byla nyní z ízena Stanice pe ovatelské slu by pro d ti a Krizové centrum
pro týrané a zneu ívané d ti. Do
kovic bylo za ízení p emíst no z nevyhovujících prostor
v idenicích. Doufejme, e jednoho dne se stane toto za ízení zbyte ným a m sto Brno bude
muset pro tyto p íjemné domky naproti kostelu sv. Vav ince hledat nové uplatn ní. Snad!
íjen 2000
V tomto m síci rozhodlo ZM o p iznání právní subjektivity ty em zbývajícím
mate ským kolám v na í M na základ jejich ádosti.. Od 1. ledna následujícího roku 2001
budou tedy ve svém rozhodování relativn nezávislé editelky mate ských kol Kárníkova,
krétova, Novom stská a Tuma anova. Do jaké míry bude právní subjetivita pro tato za ízení
ínosem, uká í následující leta. Zále et bude p edev ím na osobnostech editelek, jejich
schopnostech odpov dného a promy leného ekonomického vedení sv ených kol.
Centrum léka ské pé e na Vránov ul. v
kovicích ohla uje zm nu MUDr. Eva
Fajkusová odchází do d chodu a na její místo nastupuje a klientelu p ejímá MUDr. Eva
Vernerová se zdravotní sestrou Jitkou Mikulá kovou. Po létech ob tavé práce ve prosp ch
na ich nejmen ích tak kon í svoji innost jedna z nejoblíben ích d tských léka ek, které kdy
v
kovicích p sobily. Paní doktorka Fajkusová pochází z jiho eského Jind ichova Hradce a
do
kovic se p ivdala do starobylé a známé rodiny Fajkusových. P sobila zde prakticky
tém celý produktivní ivot a i nyní, kdy odchází do d chodu, rozhodla se v novat sv j volný
as pé i o vnuka a ve ejn prosp né innosti v ZM a odborných komisích, kde m e uplatnit
své bohaté ivotní a profesní zku enosti. P ejme tedy paní dr. Fajkusové hodn pohody do
dal ích let.
Prosinec 2000
Do funkce editelky mate ské koly v Kárníkov ul. byla jmenována paní Hana
Jan íková.

VE EJNÝ PO ÁDEK A IVOTNÍ PROST EDÍ
Problematika ve ejného po ádku a s tím úzce spojené otázky ivotního prost edí jsou
hem na dlouhou tra . Jen velmi nesnadno lze p im t p íslu níky na ich národ k v í
odpov dnosti za prost edí, ve kterém v ichni ijeme.
ení je t eba hledat v cílené výchov
v rodin a v ech dal ích institucích, formujících mladého lov ka. Je pochopitelné, e tato
výchova musí být provázena výhradn pozitivními p íklady jak ze strany rodi , tak pedagog .
I tak nebude do budoucna mo né bez spoluú asti represivních slo ek Policie R a M stské
policie Brna - zajistit po ádek a bezpe nost v ulicích na eho m sta.
Leden 2000

Mezi organizace, které se profesn starají o po ádek a údr bu ve ejného majetku v na í
, nále í osv ená fa. Dvo ák comte a.s., sídlící v
kovicích. I v tomto roce jí byla na
základ výb rového ízení sv ena údr ba komunikací a ásti ve ejné zelen . A dosud plnila
firma své úkoly bez v ích p ipomínek ze strany na ich ob an , a to jak v letním období
formou blokového i individuálního
ní vozovek, tak v zim odklizením sn hu a posypem
vozovek, ve ejných chodník a ásti parkových cest.
Únor 2000
V prostoru Vránova mlýna, kudy prochází Stezka zdraví z Mokré Hory, byly
instalovány v plenéru nové sochy z ateliéru akademických socha Vl kových Milo e,
Patrika a Luká e Vl kových, jako i dal ích ú astník socha ského sympozia Zde ka
Machá ka ml. a P. Macka. Citlivým zp sobem doplní tato socha ská díla p írodní krásu t chto
míst od jara do podzimu plných zelen , zvoucích na b ezích Seidlových rybník k p íjemnému
posezení.
ezen 2000
Povodn , které v lét roku 1997 znamenaly tolik kod na lidských ivotech a majetku u
nás na Morav , probudily státní správu k p ijetí opat ení, jimi by bylo mo no do budoucna
edejít podobných katastrofám. Rovn Magistrát m sta Brna si uv domil, e i men í toky
mohou být zdrojem velkého nebezpe í. Proto podél toku Ponávky bylo v délce cca 1,5 km
stanoveno zátopové území, zahrnující i domy v ulicích U Vránova mlýna, Úhledné a
Brigádnické na Mokré Ho e. Zárove vydal Stavební ú ad ÚM
kovice a Mokrá Hora
pokyny pro údr bu této vodote e v etn jejích p ítok , obsahující i povinnosti soukromých
majitel p ilehlých pozemk , jak si po ínat, aby bylo nebezpe í z p ípadných p ívalových
srá ek co nejvíce minimalizováno.
íjen 2000
Podle sd lení Státní veterinární správy byla ve dnech 28. a 29. íjna tohoto roku
provedena na území celého m sta Brna vakcinace li ek proti vzteklin . Toto opat ení,
opakující se vcelku pravideln , zaji uje omezení výskytu této vysoce nebezpe né choroby,
ená ené nej ast ji li kami. Majitelé domácích zví at, ps a ko ek byli vyzváni, aby ve dnech
následujících po polo ení vakcinových nástrah ve volné p írod více dbali na svoje zví ata a dle
mo nosti jim zabránili v poz ení pachov atraktivních preparát , ur ených k vakcinaci voln
ijících ivo ich .

KULTURA A SPORT
es ve kerou snahu m stské ásti vytvo it p ízniv í podmínky pro organizování a
provozování kulturních akcí v ího rozsahu se v lo ském roce op t nepoda ilo zajistit
pot ebné finan ní prost edky pro vybudování polyfunk ního za ízení, které by umo nilo
kvalitativn i kvantitativn zvý it úrove kulturního a spole enského ivota v
kovicích a na
Mokré Ho e. Plány na p ebudování historické budovy sýpky a sladovny v hodovém areálu op t
staly jen na papíru, resp. v hlavách nad enc a snílk . Snad se jednou najde dostatek pen z
na záchranu tohoto objektu, snad to bude d íve, ne celou stavbu zni í neúprosný zub asu.
Leden 2000
Je koda, e práv první zpráva z oblasti kultury a sportu není pot ující. Na Mokré
Ho e kon í svoji innost tamní pobo ka Knihovny Ji ího Mahena. Po ad let, kdy byla
vyhledávaným centrem milovník literatury, dochází v d sledku nedostatku financí, ale i

malého zájmu ve ejnosti k zav ení pobo ky. Obyvatel m Mokré Hory nezbude, ne za knihami
vá it del í cestu ne dosud, do
kovic na Horácké nám. 12, kde v podmínkách d stojn ích
ne na Mokré Ho e bude knihovna Ji ího Mahena dále pracovat.
První výstavu výtvarného um ní v roce 2000 v na í galerii uskute nila skupina
tka
p tice mladých student výtvarné výchovy z Pedagogické fakulty MU. ty i dívky Silvie
Urbanová, Veronika Hru ková, Veronika Dopitová a Magdalena Ka pa íková - a jeden mladý
mu - Michael Hubá ek. P íprava na u itelské povolání vy aduje vedle teorie i praxi a ve ejná
výstava, kdy studenti jsou nuceni sami sebe slovem i dílem reprezentovat, je pro n velmi
ínosná. Vystavovali figurativní i nefigurativní obrazy v nejr zn ích barevných kompozicích
i formátech, vedeni snahou p edstavit se svou vlastní, svébytnou malbou, prosadit se vedle
svých koleg . V hudební ásti vernisá e se studenti p edstavili i jako dob í znalci hudby a její
interpreti. Výstavní sí byla tentokrát zapln na do posledního místa v inou sympatizanty
z ad koleg student i pedagog .
Únor 2000
Výstavní sí Galerie na radnici hostila v únoru výstavu soch a plastik na eho p edního
výtvarníka, akademického socha e Patrika Vl ka. Doménou autora jsou, na rozdíl od v iny
jeho vrstevník , prostorov náro né skulptury, respektující v plné mí e vlastnosti toho snad
nejkrásn ího a nejvd
ího materiálu, jím je d evo. Jeho sochy i men í nást nné reliéfní
plastiky vynikají asto jednoduchou, n kdy a strohou linií, podtrhující symbolický obsah a
ur ení díla. Protikladem jsou jemn propracované, v ladných k ivkách zformované p vaby
enského t la, z nich vyza uje autor v obdiv ke krásnému pohlaví. Tuto výstavu, ji autor
nazval Hahaiah bo ská út cha , uvedl odborným slovem Dr. I. Kolá ný, vernisá sama pak
dále prob hla v um lecké re ii autorov a jeho skupiny Re, za tón a zvuk v inou vlastních
skladeb, prokládaných autorským tením ver básníka M. ermá ka.
Teprve v tomto m síci se dov li tená i na eho zpravodaje o úsp ích kovických
krasojezdc na mistrovství sv ta v roce 1999, které se konalo na Madei e. P es adu
deprimujících technických problém , spojených s p epravou výpravy na toto souostroví
v Atlantiku, vybojovali na i sportovci krásná umíst ní. Dvojice en Blanka Neuschlová
árka Jane ková si ze sv tového klání odvezla bronzové medaile, R. B ínek obsadil mezi mu i
krásné 6. místo. Zvá íme-li, v jakých podmínkách vyr stají na i pi koví sportovci, zaslou í si
jejich umíst ní na mistrovství sv ta hluboký obdiv.
ezen 2000
eznová výstava byla v tomto roce v nována zahrani nímu um lci, jednomu
z nejv ích mexických malí 20. století, Santosu Balmorimu. Díky d ív ím kulturním
kontakt m, kdy za ú asti honorárního konzula Ekvádoru Ing. Vlastislava Bene e prob hla
v na í galerii velmi úsp ná výstava p ední ekvádorské malí ky eského p vodu paní Gity
Neumann, obrátil se na vedení na í galerie znovu pan konzul Bene s nabídkou uspo ádat
v na ich reprezenta ních sálech výstavu grafiky tohoto velikána mexické malby. Obrazy
zap ila vdova po um lci, ijící dosud v Mexiku a plnící tak p ání svého zesnulého chot ,
edstavit své um ní lidu eskoslovenska, jeho si up ímn vá il. Vedle konzula Ing. V.
Bene e, zastupujícího sou asn i paní Helenu Balmori, zú astnili se slavnostního zahájení
výstavy p edstavitelé Mexického velvyslanectví v Praze, charge d´affaire Kubánského
velvyslanectví v Praze pan David Paulowich, z podnikatelských brn nských kruh byl p ítomen
generální editel firmy Vymyslicky group, a.s., Ing. Ivo Van k a dal í významní p edstavitelé
politického a kulturního ivota Brna.
Vernisá zahájil první rada Mexického velvyslanectví a kulturní ata é pan H. Noriega Valencia,
poté n kolika slovy p iblí il osobnost Santose Balmoriho jeho osobní p ítel konzul Ing. Bene ,
odborné slovo k výstav p ednesl Dr. I. Kolá ný. Zd raznil zejména vzájemný vliv malby
génia 20. století Pabla Picassa a Santose Balmoriho, podmín ný úzkým osobním vztahem mezi

ob ma um lci. V hudební ásti vernisá e vystoupila krojovaná hudební skupina ekvádorských
Indián s krátkým pásmem latinskoamerických lidových písní. Bohaté poho ní v ech hostí
vernisá e sponzorovala firma Vymyslicky group, a.s., a ve stylu mexické kuchyn p ipravila
brn nská restaurace Hacienda Mexicana.
kovická výstava kreseb a grafiky Santose
Balmoriho byla vysoce ocen na v na em i mexickém tisku.
Dramatický krou ek p i Z na Horáckém nám. pod vedením u itel D. Papírníkové a
M. Tvrze se p edstavil vlastním zpracováním hry J.Trnky Zahrada . Kulisy k p edstavení
vytvo ila ákyn 9. t . M. Gilbertová, hezké písni ky provázející celý d j hry slo ila u itelka
Papírníková. áci koly s touto hrou nav tívili i Z na Novom stské a Kuldov ul.
v idenicích. Dne 17. b ezna pak tuto hru p edvedli na m stském kole d tského divadelního
festivalu
tská scéna 2000 , kde s ní vybojovali skv lé 4. místo.
Po átkem b ezna se uskute nila na Pra ském hrad výstava d tských výtvarných prací
se zahrani ní ú astí, organizovaná ob anským sdru ením Spole -Together. Výb rovým
kolem pro lo do finále i 5 prací ák ze Z na Horáckém nám.
Duben 2000
Výstavní prostory na í galerie z staly v m sící dubnu vyhrazeny pro prezentaci úsp ch
student
kovického gymnázia. Studenti, kte í vydobývají svému gymnáziu ji n kolik
posledních let p ední p ky ve v domostních celostátních sout ích, se tentokrát p edstavili
ve ejnosti svými úsp chy na poli výtvarném a hudebním. Vernisá výstavy kreseb a maleb, ale i
textilní tvorby a keramiky, p ekvapila náv vníky nápaditostí student a jejich zru ností. Na
dobré práci student se projevilo odborné vedení prof. Mgr. Vlasty Krej ové. Na vernisá i
vystoupil p vecký sbor gymnázia pod vedením prof. Mgr. Jarmily Kazdové a za klavírního
doprovodu Ji ího Leví ka, studenta gymnázia.
Výstavní sí na í Galerie na radnici p ivítala v sobotu 19. dubna koncert Nostalgia
Quartetu . Spolupo adatelé koncertu um lecká agentura Communio pro Arte a Komise
kultury a informací RM tak navázali na po in z roku 1998, spojení mluveného slova
s klasickou hudbou. Koncertem Nostalgia Quartetu z d l p edních autor d ezové hudby
provedl náv vníky koncertu Mgr. et Mgr. Ji í Mottl, p ední houslista Státní filharmonie Brno
a éf Brn nského komorního orchestru a len Komise kultury a informací RM .
kného úsp chu dosáhli v dubnu i áci Z na Novom stské ul. v regionální sout i
hry na zobcovou flétnu, v celom stské sout i Aerobic Master Class, v sout i Mladý
zdravotník, v r zných odborných olympiádách a dal ích v domostních a dovednostních
sout ích.
V kovické sokolovn prob hl v m síci dubnu i oblastní p ebor v krasojízd na kole
za ú asti dvojnásobné mistryn sv ta a eské reprezentantky Martiny pánkové.. Na startu
se tentokrát p edstavili i nejmlad í adepti této sportovní disciplíny, která má v
kovicích
dlouholetou tradici. Mezi nejlep í pat ili tentokrát R. B ínek, A. Vybíral, J. Ma ek,
K Bobková, z nejmen ích ve v ku 6-7 let N. Lebánková a A. Satke.
Kv ten 2000
Prvního kv tna uspo ádali studenti kovického gymnázia ji tradi ní Majáles. V
prostorách své koly se v 9 hodin shromá dili, aby v duchu st edov kých národ oslavili sv j
svátek plný humoru a recese. Z nádvo í kolní budovy se vydal pr vod student na pochod
kovicemi. Od 11 hodin pokra oval poté Majáles pestrým programem, p ipraveným
studenty ve zdej í sokolovn .
Velikonoce v tomto roce p ipadly a na druhou polovinu dubna - liturgická doba
velikono ní trvá pak je po dal ích osm týdn . Tento nejv í svátek v ech k es an byl
oslaven kv tnovou výstavou obraz Ml ení a sv tlo p edního moravského malí e

zabývajícího se duchovní tématikou, Milivoje Husáka z Lelekovic. Jeho nefigurativní obrazy
nesou silný spirituální náboj, který je odrazem duchovního ivota tohoto neoby ejného um lce.
Sou asnou tvorbu M. Husáka charakterizuje snaha o úsporné, zhu né vyjád ení metafory i
paradoxu, vypovídajícího o skute nostech lidského ivota.
Poslední kv tnový den p ipadl na st edu. V tento den, kdy probíhala sch ze RM ,
nav tívila na i radnici velvyslankyn Loty ské republiky v R J. E. paní Aija Odi a, aby spolu
se starostou M PaedDr. Ladislavem Filipim podepsala dohodu o kulturní spolupráci mezi
Loty ským velvyslanectvím v R a na í M tohoto zn ní:
Dohoda o spolupráci v oblasti kultury mezi Velvyslanectvím Loty ské republiky
v eské republice a m stskou ástí Brno- kovice a Mokrá Hora.
V souladu s Dohodou mezi vládou Loty ské republiky a vládou eské republiky o
spolupráci v oblasti kultury, podepsanou dne 10. kv tna 1999 v Praze, a v duchu Spole ného
prohlá ení p edsedy vlády Loty ské republiky a p edsedy vlády eské republiky o rozvoji
vzájemných vztah , podepsaného dne 1. listopadu 1999 v Rize,
Velvyslanectví Loty ské republiky (dále Velvyslanectví), zastoupené mimo ádnou a
zplnomocn nou velvyslankyní Loty ské republiky paní Aijou Odi ou, a M stská ást
Brno- kovice a Mokrá Hora (dále M stská ást), zastoupená jejím starostou panem
PaedDr. Ladislavem Filipi, se dohodly o spolupráci p i ení loty ské kultury v rámci
stské ásti a o prezentaci kulturního ivota M stské ásti v Loty sku.
stská ást se zavazuje tuto spolupráci realizovat po ádáním výstav, p edná ek,
koncert ivé i reprodukované hudby, publikováním informací v periodickém tisku M stské
ásti a dal ími vhodnými formami po vzájemné dohod obou stran.
K napl ování t chto cíl Velvyslanectví poskytne informace o pot ebných kontaktech
s loty skými partnery, zajistí informa ní materiály v tin , angli tin a jiných jazycích, a
poskytne jinou pomoc po vzájemné dohod obou stran.
Pro prezentaci kulturního ivota M stské ásti v Loty sku bude Velvyslanectví
podporovat spolupráci mezi M stskou ástí a kompetentními loty skými institucemi.
Tato dohoda se uzavírá v jazyce eském a loty ském a je platná do 31. prosince 2001.
V Brn
kovicích a Mokré Ho e dne 31.kv tna 2000.
Mimo ádná a zplnomocn ná velvyslankyn Loty ské republiky, Aija Odi a v.r.
Starosta M Brno- kovice a Mokrá Hora, PaedDr. Ladislav Filipi, v.r.
V souladu s uvedenou dohodou za al zpravodaj M
, po ínaje ervnovým íslem,
uve ej ovat na pokra ování práci s názvem Loty sko zem známá i neznámá.
erven 2000
erven, poslední m síc p ed prázdninami, bývá obvykle oddychovým obdobím p ed
emi nejv ími kulturními akcemi v
kovicích a Mokré Ho e. V Galerii na radnici byla
ipravena poslední výstava první poloviny roku. Jist pot ila v echny milovníky abstraktního
um ní, vyznavající tvorbu navazující na kdysi proslulý Bauhaus a konstruktivismus, resp. jeho
vzk enou v 70. letech 20. století formu, tzv. neokonstruktivismus. Rovné linie barevných
ploch, stýkajících se v pravých úhlech, v e uspo ádáno v dokonalých a precizních plo ných
barevných kompozicích. Tak m eme popsat tvorbu mladého kovického výtvarníka Petra
Krákory. Výstavu uvedl odborným slovem PhDr. Ji í Stehlík, hudební ást vernisá e obstarali
átelé autora Antonín Muhlhansl a Dana Drápelová, kte í vystoupili s n kolika mén známými
ezovými skladbami ze dvacátých let.
ervenec 2000
První prázdninový m síc bývá obecn po ítán mezi tzv. okurkovou sezónu , kdy se
tém nic zajímavého ned je. Jinak je tomu v ak u nás, kde sám po átek ervence je
poznamenán nejhore
í p ípravou na Ve er Franty Kocourka Je obdivuhodné, kolik úsilí a

financí v nuje ka dý rok podnikatel Franti ek Kocman p íprav a zaji ní této bezkonkuren ní
akce. I letos tomu tak bylo p i ji pátém ve eru v sobotu 8. ervence v hodovém areálu
bývalého kovického pivovaru. V programu letos vystoupili Miroslav Donutil, Jitka
Zelenková, Waldemar Matu ka a KTO, Lenka Filipová, Karel Zich, Country Beat Ji ího
Brabce s Na ou Urbánkovou a Karlem Kahovcem, La a Kerndl, Fe áci, Radek Rettegy a
Los Br os, Prometheus se zp va kami Froso Tarasidu, Mathou a Tenou Eleftheriadu, elezný
Zekon, Bob Frídl, Moravanka, erná maska a ada dal ích ú inkujících. Celým programem,
který za al ji o 15. hodin a trval dlouho p es p lnoc, provázeli Jindra Eliá a Ji í Krampol.
Kolem desáté hodiny ve erní pak byl odpálen velký oh ostroj, který nesl tam vh ru
vzpomínku v ech na kovického rodáka, siláka Frantu Kocourka.
Srpen 2000
Ji od roku 1991 scházejí se pravideln o víkendu po svátku sv. Vav ince v areálu za
kovickým pivovarem kovi tí a mokrohor tí obyvatelé, jejich p átelé a rodáci ke slavení
Vav ineckých hod . Ty leto ní op t programov i organiza
p ipravil hodový výbor v ele
s Doc. MUDr. Ji ím Va kem, CSc. Ve tvrtek p ed hodovým víkendem p ivezli stárci
hodovou máji z mokrohorských les . V pátek krojovaní stárci a stárky v doprovodu stejn
od ných d tí zvali k náv
hod . D ív í zp sob zvaní, tj.za doprovodu hudby a chození
m od domu, ji není v této m stské ásti, ítající na 7000 byt a dom , mo ný. Proto nyní
pr vod prochází za zp vu písní, s hudbou a doprovodem hlavními ulicemi, zastavuje se na
nejru
ích místech, tancuje a dává zavdat vína z demi on kolemjdoucím s pozváním na
hodové veselí o sobot a ned li.
O páte ním ve eru p ed hody bývá na nádvo í radnice uspo ádán pro zastupitele,
významné hosty a sponzory hod slavnostní koncert klasické hudby, po kterém následuje volný
program s hudbou a ob erstvením v reprezenta ních prostorách radnice. Ten leto ní ve erní
koncert p ipravil ji tradi
len zdej í kulturní komise Mgr. Ji í Mottl, programem po
ivítacím proslovu starosty Dr. L. Filipiho provázel místostarosta Dr. I. Kolá ný. Mezi
významnými hosty ve era byli m.j. i ministr zdravotnictví R Bohumil Fi er, poslanci a
senáto i P R a ada dal ích osobností.
Sobotní program hod za al stav ním máje. Zde je na míst uvést, e
kovice jsou,
díky místním podmínkám ale i tradici, jedním z posledních míst v Brn a okolí, kde máj je
stav na ru , za pou ití lan a vzp r. V ak tento zp sob nále it vyzdvihla a ocenila v denním
tisku brn nská výtvarnice, spisovatelka a etnografka paní Olga Vlasáková.
Hodové odpoledne pak zahájil pr vod krojovaných stárk a stárek ulicí Vá ného jen
dorazil a do Vav ineckého areálu, kde byla stárk m slavnostn p edána starostou hodová
práva. A poté, za zp vu lidových písní a tance stárk , za doprovodu kapely Zdoune anky
za ala ta pravá hodová zábava. Ve er, stejn jako v p ede lých letech, byla vylosovaná
tombola, kam p ední místní podnikatelé a sponzo i p ispívají svými dary. Sv j dar v novalo i
letos ZM . P ed druhou hodinou v noci byla zábava ukon ena a pokra ovala a následujícího
ned lního rána slavnostní m í svatou, celebrovanou Otcem Mgr. Janem Pacnerem. Po jejím
zakon ení a po ehnání hod m následoval v parku p ed kostelem promenádní koncert
Zdoune anky.
V odpoledním programu, který byl zahájen v 15 hodin, vystoupil slovenský lidový
soubor Gymnik se svojí cimbálovou muzikou. Vystoupení Gymniku bylo jist vyvrcholením
leto ních Vav ineckých hod , i kdy zábava pokra ovala je dlouho po jejich nádherném,
tém hodinovém vystoupení. P ed devátou hodinou ve erní p edali stárci hodová práva zp t
edstavitel m M a poté následovalo ji jen tane ní lou ení se Zdoune ankou.
Vav inecké hody 2000 skon ily, dík za n pat í v em jejich po adatel m, vystupujícím
a sponzor m.
Zá í 2000

Koncem srpna a za átkem zá í bývá Brno pravidelným hostitelem Mezinárodního
folklorního festivalu, jednoho ze t í, stojících na nejvy ím míst ve sv tové stupnici významu
a v hlasu. V na í republice existuje vedle na eho brn nského, je festival ve Strá nici, který
má nejdel í tradici, a potom skv lý festival dudácký ve Strakonicích. Je koda, e si my Br ané
ani po ádn neuv domujeme, jaké postavení ve folklorním d ní na e m sto zaujímá.
ed n kolika lety obrátili se na na i m stskou ást lenové p ípravného a
organiza ního výboru MFF Brno s prosbou, zda by se n který programový den i p lden
nemohl uskute nit v na em hodovém areále, který je pro tento ú el jako stvo ený. Souhlasili
jsme, a tak vznikla nová tradice, kterou organizáto i MFF nazvali Den radnice
kovice.
Leto ní MFF Brno 2000 byl slavnostn zahájen je v p edposlední den srpna velkým
spole enským setkáním v ech zahrani ních i domácích ú astník v prostorách Janá kova
divadla pod patronací Sdru ení p átel folkloru v Brn , ministra obrany R Vladimíra
Vetchého a primátora m sta Brna Petra Duchon . Spolu s na í radnicí se na po ádání podílely
je m stské ásti Brno-st ed, Bystrc a Lí .
Program v na em hodovém areálu s názvem
ej, sluní ko, h ej! byl v nován
výhradn d tským soubor m a za al v sobotu 2. zá í ve 13.30 hodin. V echny ú astníky,
vystupující i hosty, p ivítal místostarosta M a p edseda komise kultury a informací RNDr.
Ivan Kolá ný. Zvlá srde
p ivítal jediný zahrani ní d tský soubor Grandinéle ( etízek),
který p ijel a z litevského m sta Panevé ys. Domácí folklor pak p edstavily d tské soubory
Brn nský Valá ek, Bystrou ka, Májí ek, Pi lák v d tský soubor, Pú ik, Slová ek a
Veli ánek. Více ne 300 nav vník bylo bezprost edností malých vyznava folkloru
nad eno a jejich bou livý potlesk byl v em p íjemnou odm nou. K p íjemné pohod p isp lo
rovn vlídné po así, a tak snad nebylo jediného náv vníka, který by odcházel nespokojen.
Krásné zavr ení prázdnin!
V m síci zá í v ak stihla na i kulturu ztráta, která se p ímo dotkla i na í M . Ve v ku
pouhých 37 let zem el 3. zá í známý brn nský rodák, filmový a televizní scénárista a
dokumentarista Ing. arch. et Mgr. Petr Hvi . Bydlel u nás v
kovicích v Hapalov ulici.
Byl absolventem brn nského VUT- fakulty architektury - a poté pra ské FAMU. Mezi jeho
nejznám í díla pat il dokument o sv.Vojt chovi, dokumentární drama Mo nosti hrdin ,
zabývající se osudy paradesantní skupiny Wolfram za II. sv tové války, t ídílný seriál Stínoví
vojáci, v novaný sl. para utist m na konci II. sv tové války, a dvoudílný televizní dokument
Dukla krev a mýtus. V oblasti filmové tvorby proslavil Petra Hvi
nejvíce jeho celove erní
historický film ád, popisující p íb h tereziánského vojenského zb ha, ukrytého v enském
klá te e, a následný boj zástupc dvou protich dných ideologií, dvou ád sv tského a
duchovního.
Zá ijová výstava výtvarného um ní v na í galerii p edstavila zdej í ve ejnosti
amatérskou malí ku, na i spoluob anku paní Brigitu K ovou. Ta se v nuje p evá
krajinomalb a záti ím a a koliv jí nebylo dop áno odborného vzd lání, její malba nese znaky
vysoké profesionality a nesporného talentu. Pro autorku znamená výtvarná innost p íjemný
únik z problém a strastí v edního ivota. Výstavu odborným slovem uvedl Dr. I. Kolá ný.
íjen 2000
Po mnoha letech, díky mimo ádnému pochopení p edstavitel samosprávy malebné
obce Nedv dice, byl kulturní ve ejnosti v Brn p edstaven výb r z díla dnes ji ne ijícího
malí e Vyso iny akad. malí e Aloise Luká ka. Soubor tém 30 obraz laskav zap il editel
nedv dické koly Mgr. Petr Vejrosta len kluturní komise v Nedv dici a starosta obce pan
Antonín Priessnitz. Vernisá e v Galerii na radnici se zú astnili i p edstavitelé Nedv dice.
Odborné slovo k výstav pronesl známý kunsthistorik a um lecký kritik Doc. Dr. A. B. Král,
CSc., v hudební ásti vernisá e vystoupil bývalý ák ZU v Králov Poli a sou asný student
brn nské konzervato e L. Barton k.
Výstava malí e Aloise Luká ka pat ila k velmi zda ilým výstavám a zájem ve ejnosti o

vystavená díla byl nebývalý.
Listopad 2000
V listopadu oslavil své krásné ivotní jubileum jeden z na ich nejvýznamn ích
moravských fotograf pan Milo Budík. Kulturní komise si tedy pokládala za est uspo ádat
tomuto mnoha zahrani ními i domácími cenami a tituly (nap . titul AFIAP) ov enému
fotografovi k jeho 65. narozeninám exklusivní výstavu. Výstava byla p ehlídkou toho
nejlep ího, co za sv j bohatý a pohnutý ivot Milo Budík vytvo il. Zájmu odborné ve ejnosti
se t ily zejména fotografie historické, tedy ty, které byly v minulosti ocen ny na presti ních
sout ích a výstavách. Milo Budík se nikdy p ednostn nezabýval fotografií um leckou, spí e
dokumentární i technickou, p esto jeho tvorba snese pln srovnání s kterýmkoliv um leckým
fotografem u nás i v zahrani í. Výstavu fotografií Milo e Budíka s názvem Stopa asu! vedl
spolu s Dr. I. Kolá ným i Dr. V. Kor ák , osobní p ítel a kolega fotograf v. Výstavu fotografií
doprovodil od pátého dne majitel kv tinového studia v
kovicích Dopitaflor pan Ale
Dopita svými nápaditými a modern pojatými vazbami z ivých i suchých kv tin. Zvlá
v tomto p edváno ním období vytvo ily p vabný prot ek Budíkových fotografií a výte
navodily atmosféru nadcházejícího Adventu.
Prosinec 2000
Po átek prosince je v k es anském kalendá i nazýván obdobím Adventu, tedy p íchodu
o ekávání narození Spasitele, v sou asném jazyce pak Je ka. Celá atmosféra prosince je
vedle sp chu poznamenávána i ur itým kouzlem, jemu nejvíce podléhají d ti. My dosp lí v ak
rovn doká eme na chvíli zastavit své kroky a vnímat to ti e p icházející období Vánoc,
zvlá je-li provázeno n ím milým a krásným.
Chodby p ízemí radnice letos poprvé o ily v tomto ase výstavou fotografií Od
Adventu do T í král talentované brn nské amatérské fotografky paní MUDr.Aleny Váchové,
CSc. Její fotografie podmanivým zp sobem p ibli ují krásy i mystéria na ich i zahrani ních
katedrál a kostel a jejich um lecké výzdoby, jak je poznala na svých cestách po eských
zemích, Francii, Itálii a dal ích státech Evropy.Netradi ní vernisá uvedl duchovním slovem
Otec Mgr. Jan Pacner, administrátor kovické ímskokatolické farnosti.
Poslední výstava obraz v tomto roce nás zavedla do kraje eskomoravské vyso iny,
do p vabného okolí Mohelna a Nám
nad Oslavou. Je to krajina jednoho ze sou asných
nejznám ích krajiná st ední generace, akad. malí e Jana M. Krej ího z Mohelna, lov ka
nadaného mimo ádným talentem a obrovskou dávkou pokory p ed dílem na eho Stvo itele.
Krej ího krajiny nesou otisk genia loci , oné obtí
definovatelné ale nep ehlédnutelné
atmosféry, kterou vytvo ila p íroda spolu s pradávnou rukou lov ka. Krajiny Jana
M.Krej ího, spolu s krásnými záti ími kv zmizelého podzimu, byly pro mnoho náv vník
vítanou inspirací pro nákup váno ních dárk . Výstavu uvedl odborným slovem protektor
malí v a jeho p ítel a u itel Doc. Dr. A. B. Král, CSc.
Vyvrcholením p edváno ní doby a vlastn záv rem celého kulturního kalendá e na í
byl poté Adventní koncert len orchestru brn nské Státní filharmonie pod vedením Mgr.
Ji ího Mottla, zaji ný spole
jeho um leckou agenturou Communio pro Arte a farním
adem ímskokatolické církve v
kovicích.

POLITICKÉ STRANY, SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Vedle politických stran, t ch jejich zástupci se po komunálních volbách stali leny
ZM a nyní spolurozhodují v ízení M , podílejí se významnou m rou na spole enském
ivot dal í organizace i spolky tradi ní i nové. V imn me si nyní, ím v roce 2000 p isp ly

k obohacení na eho spole ného ivota.
Leden 2000
Místní organizace KDU- SL uspo ádala koncem tohoto m síce v respiriu Z na
Uprkov ulici besedu na téma Je i není Jan Hus stále kací Toto téma je i nyní, po mnoha
staletích, stále ivé a v prosinci 1999 skon iv í vatikánské sympózium na téma Mistr Jan Hus
vyslovilo adu nových, p ekvapivých záv . Osobou Jana Husa se v uplynulých esti letech
zabývala komise jmenovaná Vatikánem, jejími leny byli i p edstavitelé a odborníci z jiných
církví, v etn nejvy ích p edstavitel Církve eskoslovenské husitské. V deckým sekretá em
komise byl jmenován ná p ední církevní historik PhDr. et ThLic. P. Franti ek J. Hole ek, O.
M. z paulánského konventu na Vranov u Brna. Práv on byl hlavním protagonistou besedy,
kterou zdej í lidovci uspo ádali. P vodn plánovaná jednoap lhodinová beseda se protáhla na
ty i hodiny. Emotivní p ednes o innosti a záv rech komise z úst P. Hole ka vyvolal
bou livou diskusi, nepostrádající a hysterické výstupy, tak e je dlouho po jejím skon ení
postávaly hlou ky ú astník p ed auditoriem a hore
diskutovaly. Podle p ání p ítomných
edstavitel C H byla tato beseda vynikajícím po inem a zaslou í si pokra ování
v následujících letech.
ezen 2000
V b eznu se na stránkách
i objevil p ísp vek místní organizace SSD
v
kovicích, která oslavila 1. výro í svého vzniku. Její p edseda a autor lánku Ing.
O.Pospí il v n m bilancuje uplynulé období a uva uje nad dal í inností SSD v rámci M i
celého Brna.
Zahrádká ské sdru ení Hortus se p ipravovalo na oslavy 60 let svého trvání. P esto e
výro í zalo ení p ipadá na jarní m síce, hlavní oslavy byly p esunuty k plánovaným výstavám
na podzim tohoto roku.
Duben 2000
První dubnový den uspo ádala
kovická 13 a Sokol
kovice v sokolovn Country
bál. Tímto plesem pokra oval Sokol spolu s T ináctkou v ad akcí k oslav stého výro í
zalo ení kovického Sokola.
Kv ten 2000
Páté výro í svého zalo ení oslavila v tomto m síci kovické místní sdru ení ODS.
Toto výro í bylo d vodem k malé oslav a zhodnocení dosavadního p sobení. Výrazných
úsp ch dosahují lenové této strany zejména mezi mlad í generací.
erven 2000
Dne 8. ervna uspo ádala 10. PTO Severka, sídlící na Horáckém nám., p ed svou
klubovnou letní d tskou pou . Na ní nabízeli pioný i p edev ím neorganizovaným d tem r zné
sout e, hry o ceny a odm ny. Pozvánka do ad Severky byla adresována v em, kdo cht jí
ite ným a zajímavým zp sobem trávit sv j volný as.
MO KDU- SL spolu s Moravskou komturií Rytí ádu sv. Lazara Jeruzalémského a
ob anským sdru ením Nová nad je v Brn uspo ádala za pomoci kovických Junák 86.
skupiny, pojmenované Znamení duhy , ve ejnou sbírku pou ité obuvi na pomoc bezprizorním
tem a sirotk m na Ukrajin . Mno ství sebrané obuvi (n kdy lo i o zcela nové a neno ené
boty) bylo mimo ádné a pomocí Nové nad je bylo p edáno pot ebným d tem v ukrajinské
Vinici.
Vrcholí p ípravy k oslavám zalo ení Sokola. K této p íle itosti uspo ádal Sokol
kovice turnaj v ko íkové.
V areálu stacioná e Nad je v Hapalov ulici byl pé í místní organizace KDU- SL

zvovu vzty en a P. Janem Pacnerem posv cen k , který kdysi stával p i ulici Ku ímské a o
který po jeho sejmutí z p vodního místa nejevil nikdo zájem. K byl opraven, za lý nápis na
m byl obnoven a vyzlacen a památka byla umíst na na d stojné místo v na í M .
íjen 2000
echny politické strany, kandidující do zastupitelstva brn nského kraje zahájily velkou
edvolební kampa za vydatné pomoci svých místních organizací. B hem p edvolebních akcí
se v echny strany zavázaly k estnému boji o p íze voli .
28. íjna odstartoval Sokol
kovice nejv í akci na oslavu stého výro í svého
vzniku. Ve výstavních prostorách radnice byla instalována t ídenní výstava o historii i
sou asnosti této organizace. Starosta Sokola Ing. Ji í R
ka zahájil oslavy, p i kterých byla
nabízena i p vabná bro rka Almanach kovického Sokola. Díky sponzorským
ísp vk m tak mohla být vydána kní ka, kterou ocenil ka dý kovický patriot a sokol.
Tý den jako sokoli, tedy 28. íjna oslavili 60. výro í zalo ení svého spolku i
zahrádká i z Hortusu. V budov pivovaru uspo ádali velkou výstavu výp stk svých len
ovoce, zeleniny a kv tin.
Listopad 2000
Slavnostním ve erem zakon ili 9.listopadu na i sokoli leto ní
ru akcí na oslavu
výro í svého vzniku.
Do balvanu z p írodního kamene, zasazeného p ed budovou sokolovny na Vá ného
ulici, byla vsazena pam tní deska p ipomínající 100. výro í zalo ení Sokola v
kovicích.
Deska nese následující nápis
1900 2000 / IVO BU SOKOLSTVO / SILNÉ A KRÁSNÉ NA V KY / U
ÍLE ITOSTI VÝRO Í / 100 LET SOKOLA
KOVICE / 29. ERVENCE 2000

