
KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO  E KOVICE A
MOKRÁ HORA

ZA ROK 2003

Kdy  jsme si na Silvestra o p lnoci p ipíjeli na ten Nový rok, snad ka dý z nás se
v duchu tázal  bude lep í ne  ten co práv  skon il? V ichni v tento okam ik doufáme, e
bude. Splní se v ak na e p ání?
Rok 2003 se ve svém za átku klimatem p íli  neli il od dlouhodobého pr m ru. Snad jen
v únoru byly pr m rné teploty o 2,5o C ni í ne  obvykle. V lednu roku 2003 byla
zaznamenána i nejni í teplota a to -14,6oC.  Po ínaje kv tnem vystoupily pr m rné denní
teploty o 4 stupn  nad normál a tento stav trval a  do srpna. Maximální teplota v Brn  byla
nam ena 13. srpna a inila 37,0oC. Podzimní m síce se výrazn  od normálního stavu neli ily,
sám konec roku byl dokonce o cca 1oC teplej í ne  v létech p edchozích. Pr m rná ro ní
teplota v Brn  inila 9,9oC, co  bylo o 1,4oC více ne  je dlouhodobý pr m r.

Ani srá kov  se rok 2003 neli il p íli  od pr m ru p edchozích let. Za celý rok napr elo
i napadalo o 7,5 mm vodních srá ek mén  ne  bylo obvyklé. Na srá ky byl nejbohat í kv ten,

nejmén  ve srovnání s pr m rem napadalo i napr elo v lednu a únoru (jen estina obvyklého
stavu), dále v srpnu a zá í (prakticky jen polovina obvyklého mno ství srá ek). Naopak záv r
roku byl poznamenán tém  dvojnásobkem obvyklého mno ství srá ek a  ji  de ových nebo
sn hových.

Po et hodin slune ního svitu za celý rok byl nadpr m rný, o tém  jednu t etinu více
ne  v p edchozích letech (cca 2200 hodin proti 1680 hodinám pr m rn  za p edchozí léta).

V d ní m sta Brna, jeho  jsou e kovice a Mokrá Hora sou ástí, prob hlo na p elomu
let 2002 a 2003 a poté po celý rok 2003 mnoho významných udáostí, které je nutné zmínit ji
proto e se dotkly ka dodenního ivota prakticky v ech ob an  moravské metropole. Z t ch
nejvýznamn j í to byly: v prvních dnech prosince roku 2002 byly otev eny nov
rekonstruované provozy ve Fakultní nemocnici u sv. Anny  gastrocentrum, ARO a provoz
centrální sterilizace.  Dne 5. prosince prob hly na Petrov  oslavy 225. výro í zalo ení
Biskupství brn nského. Dne 11. prosince nav tívil Brno turecký prezident Süleyman Demirel,
aby krom  jiného p evzal i Velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity. Byli rovn
vyhlá eni nejlep í sportovci rokum, jimi  se stali triatlonista  Filip Ospalý a volejbalistky VKKP
Brno.

Ceny m sta Brna ud lované na p elomu roku byly ud leny t mto osobnostem: Ing.
Ji ímu krlovi za hospodá ský rozvoj, prof. RNDr. Lumíru Sommerovi, DrSc. za p írodní
v dy, prof. PhDr. Adolfu Erhartovi, DrSc. za spole enské v dy,  Ing. arch. Josefu N mcovi,
CSc. za architekturu a urbanismus, Akad. malí ce Inez Tuschnerové za u ité um ní, akad.
malí i Miroslavu imordovi za výtvarné um ní, prof. Mgr. Ing. Aloisi Pi osovi za innost
hudební, PhDr. Zde ku Rotreklovi za innost literární, prof. Aloisu Hajdovi za um ní
dramatické, Ji ímu Dalerovi za p ínos ve sportu a Ing. Tomá i P ibylovi za urnalistitku a
publicistiku.

estnými ob any Brna byli jmenování básník Jan Skácel in memoriam, primabaleria ND
Miroslava Figarová in memoriam,  JUDr. Zden k Kessler a Miroslav Pavlík.

V lednu byla pé í spole nosti K 2001 otev ena pro ve ejnost výstava eský exil 1900 



1958, fyzicky byly v tomto m síci i p edány ceny m sta Brna za uplynulý rok.
Pro na i M  schválila RMB uskute n ní ve ejné sbírky na opravu budovy sladovny

bývalého pivovaru v e kovicích.
Novým editelem Policie R v Brn  se stal pplk. Jaroslav Van k. Po átek roku byl

rovn  ve znamení prvních masivních p íprav ve ejnosti na budoucí vstup R do EU.
V únoru proslavila Brno a Medlánecké plachta ské leti t  Hana Zejdová, nositelka na 50
sv tových rekord  v bezmotorovém létání vytvo ením nového rychlostního rekordu
v Austrálii.

V Brn  byla dána do provozu první bezbariérová tramvaj umo ující vozí ká m
bezproblémové cestováni MHD. V tomto m síci byla p edána je t  jedna zlatá medaile MU,
tentokrát komisa i pro lidská práva EU Alvaru Gilovi Roblesovi.
V b eznu oznámila firma Flextronics, e v Brn  kon í s výrobou, na její místo by se m la
dostat firma Honneywell.

Byli vyhlá eni té  nositelé Ceny Thálie za rok 2002, jimi  se stali z dramatických
um lc  p sobících v Brn : Regina Renzowa-Jürgens a Pavel Kamas za Korngoldovu operu
Mrtvé m sto,  Daniela inkorová za  operetu Kristián,  Ji í Horký za ztvárn ní role ve h e Mu
z kraje La Mancha a Hana Litterová a Aleksandr Katsapov za role v baletu Ivan Hrozný.

Po átkem dubna zahájil svoji innost v Brn  Österreich Institut  kulturní instituce
rakouského ministerstva zahrani í. V dubnu nav tívil Brno nový francouzský ambasador a
v Brn  se stal novým generálním konzulem Ruské federace V. Sibilev a 22. dubna za ú asti
ministryn  zahrani í Loy ska byl otev en v Brn  honorární konzulát této republiky. P i této
p íle itosti byl vyznamenán estným diplomem ministryn  zahrani í S. Kalniete i len ZM
e kovice a Mokrá Hora Dr. Ivan Kolá ný za p ínos k rozvoji kulturních vztah  mezi ob ma

zem mi.
V ervnu oslavily nejstar í pavilony Brn nského výstavi t  75 let svého trvání. Jejich

zda ilé funkcionalistické pojetí je adí mezi nejvýznamn j í stavby tohoto stylu v Brn .
V kv tnu byl rovn  vyhlá en nejlep ím hokejistou Komety Brno v ech dob Vlastimil Bubník,
dnes ob an M  Medlánky. Ke konci m síce kv tna do lo k trapné situaci v ND Brno, kdy
RMB zru ila svoje jmenování nového editele této instituce Jána Zvarského ze dne 20. b ezna
t.r.

Dne 5. ervna byla slavnostn  otev ena nová budova Technického muzea m.B.
v Králov  Poli nedaleko Technoparku.
Za átkem ervence byly zahájeny oslavy 150. výro í narození L. Janá ka.
K 1. srpnu se stal novým editelem ND v Brn  Zden k Proke . V Den Brna, jím  je 15. srpen
byly v kostele sv. Jakuba po skon eném antropologickém výzkumu ulo eny do hrobky kosterní
poz statky obránce Brna mar ála Raduita de Souchés. Bylo zji t no, e v hlasný polní mar ál
byl poh ben bez hlavy.

Na p elomu srpna a zá í oslavila ji  50 let innosti ZOO Brno.
Dne 16. zá í zahájil slavnostn  provoz Technologický inkubátor, za ízení VUT v Brn ,

které by m lo usnadnit mladým technik m, absolvent m VUT realizaci jejich nejlep ích
nápad .

Po átkem podzimu jmenovala RMB do funkce editele Muzea m sta Brna s platností
od 1. ledna 2004 PhDr Pavla Cipriana, dosavadního editele Jihomoravského muzea ve
Znojm . V íjnu, konkrétn  18. 10. p ijela do Brna bývalá ministryn  zahrani í USA Madeleine
Albrightová, aby zde zájemc m podepsala svoji autobiografickou knihu Madeleine.

Dne 24. íjna  byla v sousedních Medlánkách slavnostn  otev ena t etí SOS vesni ka.
28. íjna prob hly v Brn  neokázalé oslavy 85. výro í vzniku eskoslovenské republiky.

Od íjna byla rovn  v Mramorových sálech MZM otev ena výstava s pon kud
obskurním názvem Ty mrtvý le  a nevstávej , která se setkala s mimo ádným úsp chem.
Svým tajemným názvem i obsahem, zabývajícím se vampyrismem ve st ední  Evrop   a na
Balkán  v tomto p etechnizovaném období p itáhla nebývalé mno ství náv t vník  nejen z



Brna.
Dne 6. listopadu si Brno p ipomn lo 85. výro í vyv ení ervenobílého praporu jako

symbolu nového státu a p evzetí moci v Brn  do eských rukou. O p t dní pozd ji nav tívil
Brno prezident V. Klaus.

S koncem roku se op t za aly p ipravovat akce, jimi  vrcholí spole enský a kulturní
ivot m sta. Jejich pr b h byl navíc v tomto roce poznamenán celospole enským úsilím o

seriózní p ípravu na eho státu ke vstupu do Evropské unie,  dal ími diskusemi na téma
brn nská doprava ( elezni ní uzel Brno) a 1. etapa provozu Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje.

Samospráva a státní správa M

Leden
Po ínaje prvním dnem roku 2003 ve el v platnost nový zákon o matrikách, podle n ho

ve ekrá matri ní agenda byla p esunuta na radnici Brno-st ed. To se týká i vydávání duplikát
v ech matri ních dokument . Od Nového roku tedy budou v ichni muset jezdit pro pot ebné
doklady do st edu m sta. Na i legislativci se zase jednou vyznamenali!

Je t  v prosinci p ede lého roku na své 2. sch zi z ídila RM  e kovice a Mokrá Hora
tyto komise a do jejich ela jmenovala: komise bytová Doc. Ing. Ivan Ma ek, CSc.,  komise
výstavby a dopravy Ing. Stanislav Michalík, komise ivotního prost edí a bezpe nosti  Iveta
Kola íková, komise kolství a mláde e MUDr. Eva Fajkusová, komise sportu Ing. Ji í R i ka,
komise kultury a informací RNDr. Ivan Kolá ný a komise zdravotní a sociální Prof. MUDr. Ji í
Van k, CSc.

Je t  p ed Vánocemi schválilo ZM  harmonogram svých zasedání na rok 2003 a
vyslovilo souhlas se zjm nou regula ního plánu  výstavbou dal ích rodinných dom  v
e kovického h bitova. Na tomto zasedání se stala novou lenkou ZM  Kate ina Svobodová

(KDU SL), která postoupila jako náhradník za abdikovav ího MUDr. M. Skutila a Ing. M.
Varause.

Na 3. zasedání schválilo ZM  vyrovnaný rozpo et M  na rok 2003, p íjmy i výdaje
budou init 71, 046 milion  K .

V m síci lednu se do ila 95 let na e spoluob anka paní Helena Králíková. Vzhledem
k tomu, e v k p es 90 let ocení zvlá tním zp sobem i samospráva M  rozhodl jsem se
uvád t v dal ích záznamech této kroniky informace o osobách, která v daném m síci oslavily
90 a více let ivota.

Únor
První m síce roku bývají v dy ur eny pro spole enské akce, jako jsou plesy a pod.

Leto ní Spole enský ples  pod zá titou M  a jejího starosty se uskute nil 15. 2. v sále
Sokolovny.

Problémy s placením poplatk  za likvidaci odpad  trvají i nadále. V e i byla proto
uvedena obecn  platná pravidla, jak se s nimi vypo ádat. Jen aby to pomohlo a ubylo neplati .

ÚM  zve ejnil 6 lokalit na území na í M , kde je mo no pronajmout pozemek ke
z ízení zahrádky. Jedná se o místa v Ciheln ,  v Jezer vkách, v Podhájí, na pici, v Úlehlách a
u vodojemu.

Dal í byt po neplati i, tentokrát na ul. Novom stská, byl nabídnut zájemc m. Je
výte né, e byl nalezen ú inný prost edek jak neplati e vyst hovat a aby mohl být byt nabídnut
seriózním zájemc m.

Rada M  schválila vyu ití prost edk  získaných dobrovolnou sbírkou (výt ek inil
37872 K ) na opravu parketu v hodovém areálu. Rada té  schválila pro ú ely svatebních
ob ad  nákup nových varhan. Stávající p es 20 let staré doslou ily a staly se ekonomicky



neopravitelnými. Nový nástroj-chrámové varhany Viscout-Jubilate 232 budou jist  d stojným
nástrojem pro svatební ob ady. Naopak RM  neschválila návrh na p ejmenování Galerie na
radnici na Galerii Arnolda Skutetzkého.

V únoru tohoto roku se do ilo 90 a více let t chto 6 na ich spoluob an : Bo ena
Podborská  (92 let), Alexius M rský a Marie Dvo áková (92 let), Miroslava Záleská 91 let,
Marie Krestová a Ji í Kreuter (oba po 90 letech).

B ezen
Ú ad M  zve ejnil nabídku dal ího bytu po neplati i. Tento byt se nachází v bloku na

ul. Sibi ská 60.
Rada M  jmenovala dne 26.3. kroniká em M  RNDr. Ivana Kolá ného.
Pro nadcházející výb rová ízení na obsazení funkcí editel  Z  v na í M  navrhla

RM  jako lena konkursní komise místostarostu Ing. O. Pospí ila a jako náhradníka Dr. L.
Filipiho.

V b eznu oslavili své devadesáté a dal í narozeniny tito ob ané e kovic a Mokré
Hory: Anna Peterová (96 let), Lubo  oupal (95 let), Bed ich Bedná  (93 let), Kv ta Licková
(92 let), Josef Dufek (91 let), Josef Bartl (91 let) a Rudolf lesinger (91 let).

Duben
Od 1. dubna má na e m staká ást nov  upravené internetové stránky s názvem

www.brno.cz/reckovice.
S platností od 1. 4. 2003 a  do 30.3. 2006 bude probíhat v na í M  ve ejná sbírka, její

výt ek bude ur en na rekonstrukci areálu bývalého pivovaru pro kulturní a spole enské ú ely.
V dubnu vyhlásila na e m stská ást nabídkové ízení na prodej pozemk  p i ulici

Banskobystrická (vedle domu .o. 63) za ú elem vybudování obytných dom . Výb rové ízení
bude ukon eno posledním kv tnovým dnem, jeho výsledky budou oznámeny zájemc m
nejpozd ji do konce ervence.

Dne 22. dubna zem el bývalý len ZM  Brno- e kovice a Mokrá Hora z let
1998-2000 pan Miloslav T ma ( SSD).

V b eznu  se do ilo 90 a více let t chto 10 ob an  e kovic a Mokré Hory: Karel
Odvalil 94 let, Marie Sehnalová 93 let, Milada Kalmusová a Jarmila Krej í 92 let,  Marie
Zídková, Jakoslav Mike  a Marie Vá ová 91 let  a  Miloslav Kos, Marie ev íková  a Eugen
Morbacher 90 let.

Kv ten
V kv tnu zve ejnila radnice výsledky svého hospoda ení za rok 2002. Stalo se milým

zji t ním, e v uplynulém roce vznikl p ebytek hospoda ení ve vý i tém  6 milion  K .
Zastupitelstvo p ijalo zprávu s uspokojením. Na svém zasedání 15.5. ur ilo ulici Böhmovu za
území na které je bezpodmíne n  nutno dodr ovat klidový re im v pracovní dny po 22 hodin ,
v sobotu do 23 hodin. Toto rozhodnutí po schválení orgány m sta Brna se bude vztahovat na
provoz restaura ních za ízení provozovaných v této ulici. Zastupitelstvo M  zamítlo
podnikatelský návrh na rekonstrukci obnovení innosti bývalého koupali t  a výstavbu sauny
na Jandáskov  ulici na Mokré Ho e.

V kv tnu se z jubuilant  Marie Smahelová do ila 96 let, Marie Halámová a Old i ka
Pí ová  (shodn  94 let). 93 let se do ili Bohumír Fiala a Vilemína Komárková,  92 let Marie
Suchá, Franti ka Motalová, Marie Slimá ková a R ena Procházková, 91 let Anna Fialová a
R ena Ondrá ková a rovné devadesátky Vilém Vá a.

erven
ervnové zasedání rady M  se usneslo na podn tu ke zm n  dopravního zna ení pro

vjezd do celého území Zamilovaného hájku. Stí nosti na poru ováníé stávajícího zákazu

http://www.brno.cz/reckovice.


p icházely na radnici stále ast ji. Nyní p jde o to, aby zákaz vjezdu byl respektován a vynucen
p ísnými sankcemi policie.

ZM  na posledním p edprázdninovém zasedání schválilo zám r prodat nemovitosti na
Banskobystrické 13 soukromé osob  pro výstavbu domu. Prodej bude proveden formou
výb rového ízení.

V ervnu se do ila devadesáti dvou let paní Antonie P ikrylová a devadesáti let Václav
edý.

ervenec-srpen
Rada M  rozhodla ud lit bronzovou medaili za zásluhy Mgr. M. koloudíkové,

dlouholeté editelce Z  na Horáckém nám. v souvislosti s jejím odchodem do d chodu.
V souvislosti s blí ícími se Vav ineckými hody jmenovala RM  Prof. MUDr. J. Va ka, CSc.
p edsedou hodového výboru.

V ervenci oslavili 94 let Boris echovský a Bo ena Hermanová, 91 let Magdalena
Foltanová a Anna Sviráková  a 90 let Anna Zachodilová.

Srpen byl m sícem, v n m  oslavili své devadesáté a dal í narozeniny tito na i
spolub ané: Václav Wittner 100 let, Jan ernín 94 let, R ena Rychtecká 93 let, Milada
Oratorová, Ludvík Marek a Franti ka Sedláková shodn  92 let, Franti ek Vítek 91 let a
Anastázie Kubová 90 let.

Zá í
Vedení radnice se za alo vá n  zabývat otázkou dal ího provozu Elysia-za ízení

provozovaného srdu ením Podané ruce. Elysium byla uvedeno do provozu v roce 1998 s tím,
e bude poskytovat po dobu 5 let pomoc lidem závislým na drogách. Zavedení substitu ní

metadonové terapie p ivedlo do na í M  ne ádoucí mno ství Rom , kte í jsou skupinou
nejvíce zasa enou narkomanií. Nejsou v ak jediní. Obt ování, ebrání, slovní a fyzické
napadání na ich ob an  se stalo ka dodenní realitou, u d tských h i  byly nalezeny pou ité
injek ní st íka ky. Do e ení problému vedle zam stnanc  Elysia byla zapojena M stská
policie. Pokud se situace výrazn  nezlep í, bude problém nuceno e it v nejbli í dob  ZM ,
které smlouvu o pronájem objektu schvalovalo.

V zá í oslavili významná výro í  90 let a více  Ludmila i evská 92 let, Václav
N m anovský 91 let a Marie Egerlová 90 let

íjen
ÚM  upozornil na dal í mo nost získání bytu po neplati i nájemného. A znovu se

jednalo o adresu Sibi ská ul ., tentokrát blok 64.
V pr b hu m síce íjna byly znovu zprovozn ny internetové stránky M  na nové

adrese www.reckovice.cz.
V íjnu oslavili své 90. a vy í narozeniny tito na i spoluob ané: Marie Sekalová 95 let,

Kate ina Tr ková, Rudolf Albrecht, Kamila Sedláková a Anna Fialová 92 let, Jarmila
Kadlecová a Bed ich Sigmund 91 let a Bo ena uprová 90 let.

Listopad
Rada M  projednala petici ob an  ádajících osadit k i ovatku ulic Banskobystrická 

itná sv telnou signalizací a vyslovila s peticí souhlas. Záv re né rozhodnutí v ak zále í na
odboru dopravy MmB.

Rada dále projednala název ulice, které bude odbo ovat z Banskobystrické na úrovni
Dlouhých hon  a doporu ila komisi pro názvosloví m sta Brna názvy v po adí Járy Cimrmana
a Foglarova.

ÚM  zve ejnil vý i poplatk  ze ps  od 1. ledna 2004: v bytovém dom  bude init 1500
K /rok, v rodinném dom  600 K /rok, d chodci zaplatí 200 K /rok. P i dr ení dal ích ps  se

http://www.reckovice.cz.


zvy uje poplatek za ka dého psa o 50%.
I v listopadu dol o k uvoln ní byt  po neplati ích. Celkov  se jednalo o 4 byty: Sibi ská

64, Horácké nám. 4,  itná 7 a Novom stská 19.
Výbor pro národnostní men iny ZM  uspo ádal 25. listopadu v 17.30 hod ve ejnou besedu o
nejnov j ích poznatcích a objevech z d jin Velké Moravy. P edná ející Doc. Dr. Z. M ínský,
CSc. z Filosofické fakulty MU slovem i obrazem informoval na 40 náv t vník  této akce.
P vodn  plánovaná hodina se protáhla na více ne  dvojnásobek a musela být z technických
d vod  ve 20 hod. ukon ena, a koli se zdaleka nedostalo na v echny dotazy polo ené
p edná ejícímu.

V listopadu byli blahop át lenové samosprávy a st. správy t mto devadesátník m a
star ím: Marii Odehnalové 100 let, Vilemín  Blahutové 95 let, Bo en  Pohlové a Franti ku
Jelínkovi 93 let a Emilii Huta ové s Justinou Ambrosij ukovou, které se do ily 91 let.

Prosinec
RM  na své prosincové sch zi schválila finan ní p ísp vek Ski-klub Junior Brno se

sídlem v e kovicích a T koateletickému klubu Hellas Brno, rovn  se sídlem v e kovicích.
a dále jmenovala pracovní skupinu slo enou z len  ZM  pro posouzení architektonických
studií na vyu ití budov a areálu pivovaru a radnice. Rada dále odvolala n které leny komisí,
kte í o to sami po ádali, nebo kte í nebyli svou inností p ínosem.
Zastupitelstvo M  na svém posledním zasedání v roce 2003 stanovilo ulici Böhmovu a
M i kovu jako území na kterém je omezen provoz hostinských provozoven, heren a pod do
24.00 hod.

M síc prosinec byl prakticky ve svém za átku poznamenán spole enskou událostí,
která se nadlouho zapí e do pov domí na ich spoluob an : malí  Jan Hru ka, který letos na
sklonku jara oslavil své 85. narozeniny uspo ádal svoji dal í výstavu. P i této p íle itosti mu
byla jako prvnímu ob anu slavnostn  ud lena a p edána Zlatá estná medaile za zásluhy. Stalo
se tak b hem slavnostního ve era, v jeho  první ásti byl uspo ádán koncert, podrhující
význam celého ve era.  Ve druhé ásti ve era p edal starosta jubilantovi zlatou medaili a
zahájil tak výstavu Mistrových nejnov j ích d l.
Významnými prosincovými jubilanty s 9 k í ky a více se stali: Jan Hudec (94 let), Olga
Mauerová (92 let), Jaroslav Jahoda a Vojt ch Jelínek (91 let) a Ján Winkler (90 let).

Výstavba, doprava, podnikatelské aktivity

Leden
Ke konci ledna byla úsp n  dokon ena p ístavba posilovny v areálu TAK Hellas na

Horáckém nám stí. Tento populární brn nský klub t ké atletiky, jeho  leny a odchovanci
byli nap . Gustav Fri tenský nebo nedávno zesnulý Franta Kocourek oslavil 105. výro í svého
vzniku. Na p ístavbu byla získána státní dotace, dotace m sta Brna i M  e kovice a Mokrá
Hora. Slavnostnímu zahájení provozu , které se uskute nilo 23. ledna odpoledne byli p ítomni
zástupci m sta, m stské ásti, STV, Z  a dal í. Bylo ur eno, e nová posilovna není ur ena
jen pro pot eby na ich vrcholových sportovc -zápasník , ale i pro nej ir í ve ejnost pro cvi ení
jógy, kalanetiky, aerobiku a dal í relaxa ní aktivity.
V únoru oznámila zahájení své innosti v budov  bývalé Geofyziky geodetická kancelá  Atlas.
Slu by typu zhotovení geometrických plán , vyty ení pozemk , zam ení podzemních sítí a
sestavování digitálních map v na í M  dosud chyb ly. Dal í firma Escape Consult sídlící na
Horáckém nám. 1 nabízí své slu by v oblasti ú etnictví.

B ezen
S nástupem jara byly zahájeny rekonstruk ní práce na oprav  jedné poloviny mostu na



Hradecké radiále. Do konce roku by m la stavba být dokon ená a s opravou druhé poloviny
mostu se za ne op t za rok.

B eznové zasedání ZM  projednalo dopis ob an  z ulic Banskobystrické a Vránovy,
který se týkal zástavby volné plochy  p i domu Banskobystrická 63 a p ijalo usnesení, v n m
preferuje zástavbu tohoto místa rodinnými domy. Zastupitelstvo rovn  projednalo studii
zapojení severoji ního kolejového diametru do území Jihomoravského kraje (p ipojení
p ím stské eleznice na tramvajovou dopravu ve m st ) a schválilo vznesené p ipomínky
k této studii.

Rada M  schválila instalaci retardérových prah  do ulice Prumperk a zavedení
jednosm rného provozu do ul. Kola íkovy z ul. Vránovy.

Duben
V dubnu byly zahájeny  práce na rekonstrukci kanaliza ní stoky na ulici Novom stská a

na ni napojené bo ní v tve z ulice Ko ískova a itná. Tato akce byla rozd lena do n kolika
etap a zasahuje i do pozemní silni ní dopravy, v etn  omezení provozu p ilehlých parkovi .

Jedna z vítaných podnikatelských aktivit za ala nabízet své slu by nedaleko Billy na
Banskobystrické ulici. Jde o novou cukrárnu Terasa, nabízející zákusky, dorty, poháry,
pala inky, zmrzlinu, cukrovinky a alko- i nealko nápoje. Tato slu ba v této ásti M  dosud
chyb la.

Kv ten
Pon kud netypicky se zahled li v této ásti kroniky v nované výstavb  do minulosti.

P ed 100 lety se toti  narodil významný brn nský stavitel Florián Kuba. Vedle svých 4 brat í,
rovn  stavitel , se Florián Kuba specializoval na stavby ve ejn  vyu itelné, jako byly koly,
nájemní domy a pod. Ve 30. letech 20. století postavil nap . budovu dne ního gymnázia v
e kovicích, zde rovn  postavil i sv j d m známý dodnes jako Kubova vila ve stylu

progresivního funkcionalismu. Je t  v 50. letech 20. století se podílel na stavb  husitského
Sboru Pán  v e kovicích.

Oprava mostu p es Hapalovu ulici, tzv. hradecká estakáda bude z poloviny hotova
podle vyjád ení investora ji  6. 11. tohoto roku. Snad poté ji  nebude t eba bát se p i jízd
autem. Do konce kv tna bude v ak k nelibosti na ich ob an  z bezpe nostních d vod
ukon en na p echodnou dobu provoz sb rného st ediska odpad , umíst ný pod tímto mostem.

O existenci firmy Triga  barvy, laky jsme se po ádn  dov d li a  z Jarní prodejní akce,
kterou tato firma se sídlem na Ma íkov  ulici letos po ádá.

erven
Dne 2. ervna uspo ádala Pliva-Lachema, dnes nejvýznamn j í podnikatelský subjekt

na území M , spolu se Sokolem e kovice v areálu pivovaru D tský den. Podle o itých
sv dk  byla tato akce velmi zda ilá a d ti i jejich doprovod odcházeli spokojeni.

Do konce m síce ervna se zavázala firma REKO, majitel rozestav ných dom  na
Duhových polích, které zde z staly po vytunelované firm  STROMI Brno a.s., dokon it 6
t chto dom . Sv j slib splnila a tak vzniklo na 40 nových bytových jednotek.

Do druhé, doufejme, e záv re né etapy, vstoupily venkovní úpravy ásti Palackého
nám stí mezi kostelem a Vav ineckou vinárnou. Ji  dlouhou dobu se diskutovalo, posuzovalo,
projektovalo a kritizovalo, ne  bylo mo no p istoupit k záv re né fázi díla. Pro dlá d ní byla
vybrána tmavá ula  kombinovaná se sv tlou, pod schody bude postavena ka na, která bude
navazující na p íchod k amfiteátru a hornímu poschodí bývalého pivovaru. Prostor bude
vybaven vhodnými lavi kami, aby se tak stal i místem p íjemného posezení a odpo inku. Podél
severní st ny kostela má být tato ást Palackého nám stí propojena  dlá d ným chodníkem
vybaveným op t lavi kami. P ed Vav ineckou vinárnou má vzniknout men í parkovi t  pro
náv t vníky, na n  má navazovat letní zahrádka. Takto tedy snad bude za pár m síc  vypadat



jedna dosud nep íli  vábná plocha historické ásti e kovic. Uvidíme.
Na Mokré Ho e p i ulici Jandáskov  byl vydán p íkaz k okam itému odstran ní a

náhrad  panelového p echodu p es potok Rakovec pro p í. Nebezpe í úrazu bylo velmi
reálné.

V ervnu byla rovn  zahájena vým na plynového potrubí na ulici ilkova. Na dobu 2
m síc , do konce ervence, byl z tohoto d vodu uzav en na ulici chodník.

V ervnu byla otev ena nová kancelá  Stavební spo itelny Modrá pyramida na pomezí
e kovic a Medlánek nedaleko Billy. Fitness centrum Primavera na Böhmov  ulici pozvalo své

klienty k náv t v  posilovny, pizzerie a sauny. V té e dob  provedla Soukromá kola
Universum nábor mezi  zájemci o hudební vzd lání, pohybovou a tane ní výchovu. kola
Universum p sobí na Ko enského ul. za bývalou samoobsluhou.

ervenec-srpen
K termínu leto ních Vav ineckých hod  bylo dokon eno zákoutí Palackého nám stí

mezi kostelem a vinárnou. Upravený svah, osetí trávou, vydlá d ní drobnou dla bou a
vytvo ení fontánky spolu s irokým a bezpe ným schodi t m je d stojným zakon ením úprav
vlekoucích se ji  n kolik let.

V srpnu za ala výstavba chyb jící spla kové kanalizace na Mokré Ho e v ulici B.
Antonínové. Tato stavba má být dokon ena do 31.10. t.r. V prostoru p ed e kovickými
kasárnami kon í pomalu stavební úpravy na komunikaci, do konce ervence byla dokon ena
slíbená rekonstrukce nízkotlakého vedení plynovodu, poté byla zahájena stavba autobusové
zastávky, která zde léta chyb la.

B hem prázdnin se uvolnil dal í byt po neplati i, tentokrát na Sibi ské . 64. Je koda,
e v t inu naléhavých ádostí o byt musí M  e it touto formou a nem e nabídnout

zájemc m více nových byt  postavených z obecních nebo sdru ených prost edk .
Rozhodnutí o omezení provozní doby dvou restaura ních za ízení na Böhmov  ulici

p ineslo stí nost provozovatel , kte í poci ují rozhodnutí RM  a ZM  jako zásah do práv na
podnikání. P itom v ak nejsou provozovatelé ochotni respektovat práva ob an  bydlících v
okolí na no ní klid.

Zá í
Reakce ob an  na vylou ení MHD z ásti e kovic Na pici hust  osídlené bo ními

ulicemi nevedla Dopravní podnik ke vst ícnosti po dobu rekonstrukce vozovky s tím, e by k
areálu kasáren zají d l autobus tzv. závlekem. Lidé si tedy budou muset zvyknout, e chodit
na kone nou tramvaje nebo a  pod kopec na ul. e kovickou je vlastn  pro n  prosp né a
p ispívá k utu ení zdraví!

íjen
Od 24. 10. byla zavedena námi navrhovaná zm na v organizaci dopravy na ulici

Kola íkov  u po ty. Silnice se stala jednosm rnou s mo ností parkovat po pravé stran . Na
Brigádnické ulici na Mokré Ho e by m la se souhlasem RM  v nejbli í budoucnosti
vzniknout dopravní zóna s maximální rychlostí 30 km/hod.

Od 1. íjna byla uvedena do provozu nová sauna v areálu podniku Pliva-Lachema a.s.
Krom  saunování je k dispozici i odborný masér. V areálu supermarketu Billa na
Baskobystrické ulici za alo poskytovat své slu by kosmetické studio Harmonie. V tomté
areálu byl otev en v rámci Ambulance plastické chirurgie a st ediska preventivní diagmostiky
ko ních pigmentací i kosmetický salon Lenky Netrefové-Krejskové, nabízející odborné slu by
spojené s inností zdravotnické ambulance.

Listopad



Rekonstrukce ulice Terezy Novákové byla dokon ena. Akce za více ne  95 milion
korun trvala od druhé poloviny roku 2001 a navazuje tak na Banskobystrickou, opravenou
p ed t emi léty. Páte ní komunikace v e kovicích je snad na del í dobu schopna bez oprav
provozu. Oprava mostu p es ulici Hapalovu se v ak protáhne déle ne  bylo p vodn  uvád no a
s omezeními, resp. provozem pouze po jedné jeho polovin  bude t eba po ítat a  do konce
roku 2004.

Prosinec
D kladné opravy kostela sv. Vav ince, které si od roku 2000 dodnes vy ádaly 5,5

milionu korun vzbudily podez ení, e na n  p ispívá neúm rn   a nekalými cestami celá
ve ejnost. Proto byla zve ejn na zpráva, e na opravy této kulturní památky p isp lo m sto
Brno ástkou odpovídající 27% celkových náklad . Zbývajících  73% iní dary v ících.
A koli je kostel provozován ímskokatolickou církví, která je jeho majitelem, pat í spolu se
zámkem, dnes radnicí jako nejcenn j í objekt do historického jádra obce a je pýchou nás v ech.

kolství a zdravotnictví

Leden
V lednu zahájila v Brn  poradenskou a konzulta ní slu bu v hodinách mimo b nou

ordina ní dobu skupina léka  fungující na telefonních linkách. Jedná se o obory chirurgie,
ORL, gynekologie, psychiatrie, alergologie a fyziatrie, ortopedie, neurologie a urologie.

V pr b hu ledna za aly pravidelné ka doro ní závody mezi mate skými kolami o nové
á ky. D tí je málo a tak se kolky p edhán jí v pestrosti nabídek co d tem poskytnou.

Mate ská kola na krétov  ulici uspo ádala p i p íle itosti 25. výro í koly den otev ených
dve í pro zájemce.

Sdru ení Nad je vyslovilo pod kování d tem z Domu d tí a mláde e na Je né ulici,
kte í p i li o Vánocích klient m tohoto za ízení rozveselit a zpest it písni kami a recitacemi
adventní as.

Duben
Od 5. dubna byla v M  na Tuma anova 59 instalována výstava prací d tí

k nadcházejícím Velikonocím.

M  na M i kov  ul. pozvala do svého Baby studia maminky s malými d tmi, které
je t  nedosáhly v ku pro umíst ní v M , aby je seznámila s mo ným budoucím vyu itím. Tá
M  ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brn  nabídla rodi m budoucích
prv á k  kurz s názvem Edukativn  stimula ní skupiny. Je koda, e vedení koly zvolilo pro
tento jist  zajímavý po in tak odborný a laické ve ejnosti málo íkající název.

Prvním dnem m síce dubna zahájila sv j provoz privátní gynekologická ambulance
MUDr. Petra Zlámala na Grome ov  ulici.

Kv ten
S po átkem kv tna je ji  po mnoho let spojeno studentské slavení Majálesu. e kovi tí

gymnazisté letos vytvo ili pestrý pr vod masek napl ujících leto ní znamení Múzy hudby a
tance. Pr vod skon il v sokolovn  a podle slov dotazovaných student  byl tento osmý ro ník
asi nejzda ilej í.

erven



Ji  na konec ervna a na celé prázdniny p ichystali pracovníci Domu d tí a mláde e na
Je né ul. adu zajímavých aktivit, jako jsou p ím stské tábory, mineralogické soust ed ní,
aerobik a country tance, prázdninový kurs angli tiny, cyklotábor nebo tradi ní letní tábor
stanového typu.

Ob anské sdru ení Nad je sídlící na Hapalov  ul.p ipravil pro seniory, nejen své
klienty, p ínosný program. Vedle masá í a cvi ení jógy to jsou programy na tréninky pam ti a
kondi ní t lesné cvi ení. Ve tvrtky bude fungovat i Odpolední klub nabízející posezení p i
káv  nebo aji.

V bec poprvé byli na i ob ané na stránkách e i seznámeni s tím co je to streetwork a
kdo jsou to streetworke i. Jejich málo viditelná, nenápadná mnohdy a  opovrhovaná práce je
pro sklupinu naru ené mláde e více ne  d le itá. Tito mladí lidé se sna í najít cestu zp t t m
svým vrstevník m, kte í mají zájem v dosavadní cest  nepokra ovat. Po ádají nejr zn j í
spole enské a kulturní akce, nabízeji mo nosti zákonného a zajímavého vyu ití volného asu
svým vrstevník m na okraji spole nosti.

Z  na Horáckém nám stí uspo ádala pro své áky poznávací zájezd do Velké Britanie
s cíle poznání historie, kultury a zdokonalení se v jazyce. Vedle Anglie nav tívili ú astníci
tohoto zájezdu i Wales. Na záv r kolního roku p edvedli áci té e koly v prostorách na
Uprkov  ulici vlastní nastudování Prodané nev sty. P vodní Sabin v text upravil u . Tvrz, p i
p edstavení ú inkovala ivá hudba  a ada dosp lých pod vedením u . Va ka.

ervenec-srpen
V ervenci zve ejnil p edstavený moravských Lazarián  novou výzvu na darování

nábytku, který by pomohl v tí ivé situaci ob an m z polabských Po eplic. Sou asný stav
sbírky nedovoloval dosud vypravit zvlá tní auto.

Zá í
9. zá í byly slavnostn  p edány do provozu prostory rekonstruovaného stravovacího

provozu Z  na Horáckém nám stí.
V letních m sících do lo k roz í ení nabídky specializovanýcxh zdravotnických slu eb.

Na Grome ov  ul. otev el soukromou praxi Centrum gynekologické pé e MUDr. Petr Zlámal.
 Rada M  vyslovila souhlas se jmenováním Mgr. I. Melichárkové do funkce editelky

Z  Horácké nám. 13.
Na konci zá í odstartovala Knihovna Ji ího Mahena pod zá titou primátora m. Brna

Petra Duchon  vzd lávací program pro d ti pod názvem Poprvé do knihovny a poprvé do
koly. Tento propjekt  je nesmírn  d le itý zvlá t  dnes, kdy po íta e a televize spolu s dal ími

medii m ní d ti v pouhé konzumenty bez vlastního aktivního p ístupu ke kultu e. Programy
KJM plánované na zá í  Mámo, táto nau te m  íst , Kamarádka kní ka   a pod. snad
pomohou navrátit d tem knihu jako prvotní zdroj informací a inspiraci pro komunikaci na
úrovni dne ní doby.

Studenti Vy í odborné koly na Hapalov  ulici vyhráli v celostátní sout i pro svoji
kolu po íta . lo o vytvo ení nejlep ího multimediálního programu na jedno ze zadaných

témat. e kovi tí studenti obsadili v kategorii B skv lé 5. místo ze 340 zú astn ných
kolektiv .

íjen
M síc íjen byl na e kovickém gymnáziu v nován oslavám 10. výro í existence této

koly. Studijní výsledky ák  této koly posunuly gymnázium mezi nejpresti n j í v celé
republice. Rozhodnutí z ídit v e kovicích gymnázium bylo tedy p ed desíti léty správné.

Dne 11. íjna uspo ádala Komise ivotního prost edí, bezpe nosti a ve ejného po ádku
spolu s Komisí kolskou a Komisí sportu akci Z  v Zamilované hájku, aby si spolu s Junáky
p ipomn li nutnost spolupráce v ochran  ivotního prost edí.



Dne 21. íjna prob hlo v areálu pivovaru a u objektu bývalé knihovny na Mokré Ho e
o kování ps  a ko ek proti vzteklin . Díky této ka doro ní akci nebyl u domácích zví at ji
del í dobu zaznamenán výskyt této nebezpe né choroby s fatálními d sledky i u lov ka.

D m d tí a mláde e uspo ádal 24.10. pro maminky p edná ku Sourozenecké
konstelace o problémech d tí.

íjnové zasedání ZM  schválilo nájemní dobu se Sdru ením Podané ruce na dobu
neur itou pro stacioná  Elysium. Toto stanoviska ZM  vyzn lo na první pohled paradoxn ,
zvlá t  p ihlédneme-li k etným nedávným stí nostem obyvatel M  na jeho provoz. Nová
smlouva na rozdíl od p edchozí uzav ené na dobu ur itou, dává pronajimateli mo nost
v p ípad  opakujících se problém  smlouvu ukon it b hem 3 m síc , zaítmco p edchozí bylo
mo no ukon it p ed uplynutím platnosti jen vyjíme n .

Na Z  Novom stská ve tvrtek 23. íjna v po adu Po kole vystoupila pro d ti Petra
Jungmanová, dr itelka Ceny Thalie a lenka brn nského M stského divadla. Mladá um lkyn
zazpívala d tem písni ky z pohádek, podepisovala se do památní k  a rozlou ila se písní z
muzkálu Jepti ky, ve kterém hraje. P kný po ad vznikl díky iniciativ  Old icha Gardá e,
pracovníka divadla a lena na í kulturní komise.

Listopad
Den otev ených dve í pro budoucí prv á ky uspo ádala 25. listopadu Z  na

Novom stské.

Prosinec
Den otev ených dve í pro své budoucí á ky uspo ádala 17. prosince Z  na Horáckém

nám sti

Ve ejný po ádek a ivotní prost edí

Únor
Op t zvít zila lidská chamtivost nad ekologií. Na pozemku mezi Královým Polem a

e kovicemi nále ejícím eským dráhám bude i nadále v provozu recykla ní linka na drcení a
úpravu stavební suti, která svým provozem ztrp uje obyvatel m p ilehlé ulice Novom stská
svým hlukem a prachem ivot. Bez ohledu na stí nosti ve ejnosti nehodlají D smlouvu
s provozovatelem linky ukon it. Provozovatel drtírny eským dráhám slu n  platí a peníze
jako známo nesmrdí.

B ezen
Ji  v tomto m síci za aly pravidelné bezplatné svozy nebezpe ného odpadu, zejména

látek chemického charakteru. Tato slu ba je intenzivn  vyu ívána ob any, kte í takto mohou
likvidovat odpady, s nimi  by byly jinak velké problémy. Dal í svozy prob hnou v kv tnu,
ervenci, zá í a listopadu na ur ených 8 místech M .

Duben
V tomto m síci byly zve ejn ny výsledky ankety týkající se dal ího vyu ití dosud

pustnoucího území zvaného Zamilovaný hájek. Své názory zaslalo 204 obyvatel Brna,
ponejvíce z na í M  a Králova Pole. Nej ast ji bylo toto místo, dosud u ívané jako p írodní
lokalita k relaxaci a sportovnímu vy ití, kritizováno pro zna nou volnost pro bezohlednou
jízdu motorových vozidel, osobních i níkladních. Dal ím negativním hodnocením pro la vysoká
hladina pra nosti a hluku, nebezpe í pro p í s d tmi a ko árky od projí d jících cyklist , které
není sly et a obecn  zna ná zanedbanost celého území. Co by naopak  náv t vníci 



respondenti ankety uvítali jsou lavi ky, odpadkové ko e, odd lená cyklostezka,  pískovi t  pro
d ti, WC, pitná voda, sportovní vybavení pro dosp lé v etn  udr ovaných ploch pro mí ové
hry a jiné druhy sport  v etn  cvi i t  pro psy a cyklokrosové plochy. Iniciátor ankety, jím
byl ÚHA MMB, tedy dostal adu podn t  a bude zajímavé sledovat, co, kdy a v jakém po adí
bude v bec realizováno.

Kv ten
V kv tnu byl ukon en provoz Sb rného st ediska odpad  pod mostem Hradecké

estakády. Do doby, ne  bude celý most opraven bude t eba vyu ívat st edisek v sousedních
M   v Jehnicích, Ivanovicích, Medlánkách a Králov  Poli. Pokud bude nalezeno vhodné
místo u nás, bude tzv. ekodv r, tedy sb rné st edisko otev eno alespo  pro provizorní a
omezený provoz.

Otázka istoty ulic je neuralgickým bodem ka dé m stské ásti Brna. ÚM  znovu
vyzval zvlá t  neukázn né idi e k respektování termín  i t ní a p eparkování svých aut na
jiná místa v den úklidu. Stejn  je tomu se zakládáním " erných skládek", které vyr stají
v t inou vedle kontejner  na odpady v sídli tích. Kampa  za udr ování istoty byla rovn
ur ena majitel m ps , kte í bezosty n  ven í své milá ky na ve ejných trávnících, chodnících a
dal ích místech. Vinu nenesou sami psi, ale jejich majitelé.

erven
Na základ  n kolika stí ností na nezodpov dný p ístup majitel  pozemk , z nich  se

í í do okolí plevel, zve ejnil ÚM  obecn  platné sd lení, podle n j  m e být v souladu se
Zák. . 147/1996 Sb. majiteli takového pozemku ulo ena pokuta. Doufejme, e dnes, kdy
víme, e v t ina t chto ruderálních plevel  je i zdrojem alergizujících pyl , bude ze strany
ÚM  postupováno p ísn ji a zanedbané pozemky budou brzy minulostí.

Skauti ze 46. oddílu Znamení duhy z e kovic se pustili do likvidace odpadk  a
drobných erných skládek v okolí Stezky zdraví u Vránova mlýna. Jejich aktivita byla ocen na
na stránkách e i.

V ervnu byl nahlá en M stské polici úraz eny, která spadla do nezaji t né kanálové
achty na ul. Ren ov .  achta se nachází jen asi 5 m od d tského h i t . Jiný p ípad hodný

odsouzení  star í ho i opakovan  fyzicky napadli mlad ího áka, který se obrátil na M stskou
policii. Vzhledem k tomu, e se jednalo o mladistvé, je t eba e ení hledat pomocí výchovného
poradce koly. Nebylo by lep í pár facek?

ervenec-srpen
Kone n  se snad za alo n co dít s místem, ji  p ed n kolika let ur eným k vybudování

biocentra na nivní louce mezi elezni ní tratí a Mokrou Horou. Toto podmá ené a
neudr ované území je biotopem, kde dosud p e ívají n které dnes ji  vzácné biologické druhy
odjinud vytlacené zem d lskou a stavební inností. Brzy zde mají být vyhloubeny 3 t n , které
poskytnou mo nost ivota a mno ení n kterých oboj ivelník  a dal ích mizejících ivo ich  a
rostlin.

Dne 18. ervence zadr ela hlídka M stské policie mladíka, který popisoval sprejem na
Ku ímské ulici protihlukové zábrany. Mladík byl p edán Policii R. O dva dyn pozd ji byl
napaden v podve erních hodinách pittbullteriérem na Banskobystrické ul. mu . Pes pat il
podnapilé paní R.F., která nebyla schopna psa zvládnout. Ji  dal í den ho ela vyschlá tráva na
svahu podél elezni ní trati nedaleko ulice Novom stské. Po ár likvidovali hasi i.

Dne 2. srpna v ranních hodinách zadr ela MP dva mu e, kte í vykrádali zaparkovaná
auta na ul. B í. K i k . Oba zlod ji byli p edání Policii R. Dva sprejery zadr eli m st tí
policisté v pr b hu prázdnin. Jednalo se o mladistvé ve v ku 12 a 13 let, kte í v noci popisovali
domovní zdi, dve e, zastávky MHD a pod. Rodi e o jejich vandalství nem li tu ení.  Dal í
vandalové byli zadr eni 23. srpna v no ních hodinách hlídkou MP na Palackého nám stí.



Strá níci na jejich ni ení interiéru tramvaje byli p edem upozorn ní, nicmén  dostihli vandaly
a  u kostela. Hlídka Policie R je p evzala k dal ímu konání.

Zá í
S nadcházejícím podzimem op t vyvstala otázka mo ných vydatných de  a tím i

následných záplav. P esto e na í M  neprotéká ádný významný tok i eka, je mo né
o ekávat v p ípad  p ívalových de  rychlé zvý ení hladiny Ponávky a jejich drobných
p ítok . Po jarních srá kách, po kterých byla koryta Ponávky a p ítok  vy i t na, se op t
mno í skládky odpadk  a zbytk  d evin a rostlin ze zahrádek, které mohou být zdrojem
problém . Je povinností ka dého majitele pozemk  sousedícího s vodote í udr ovat b ehy
isté a bez p eká ek. Na existenci tzv. Vodního zákona upozornil vodoprávní ú ad ÚM .

Dne 7. zá í dopoledne zadr ela hlídka MP t i mu e na Palackého nám. Chovali se
agresivn , odmítali prokázat toto nost a napadli hlídku strá ník , kte í museli pou ít násilí k
jejich pacifikaci.

íjen
Hlídka MP o p l t etí ráno 15. íjna na kone né stanici p istihla spejera, který

po kozoval tramvaj. Mu e na út ku dostihli a p edali Policii R. O 5 dní pozd ji zasahovali
strá níci proti podnapilému náv t vníku v restauraci Vyso ina. Ten napadal hosty, personál i
zasahující strá níky. I on byl v poutech p edán Policii R.

Dne 11. íjna uspo ádala Komise ivotního prost edí spole nou brigádu na odstran ní
odpadk  a erných skládek v Zamilovaném hájku. O zkulturn ní se nejvíce zaslou ili lenové
Junáka a lenové komise pod vedením Ing. J. Libuse. Sesbíraný odpad poté zdarma odvezla do
sb rného st ediska stavební firma Radovana Kuby.

Listopad
Dne 1. listopadu krátce po p lnoci op t zabodovali m st tí strá níci. Zadr eli dva

mladíky-sprejery, kte í se p iznali k vandalství na tramvajích a gará ích v e kovicích a
Medlánkách. Byli p edáni Policii R. Toté  se pak opakovalo 23. listopadu, kdy na kone né
v e kovicích zadr eli strá níci dva mu e, kte í st íbrnou barvou pomalovali zadní v z
tramvaje. Proto e se ji  jednalo o trestný in, byli ihned p edáni Policii R.

Od  18. listopadu se p emístilo Sb rné st edsiko odpad  z krytých prostor pod
hradeckou estakádou do provizoria za blokovými gará emi pod ulicí Novom stskou.

Prosinec
Od Nového roku je mo no vodit na procházku psy pouze s pou itím vodítka, jeho

délka umo uje ovladatelnost psa.  Pokud se pes voln  pohybuje, potom musí mít náhubek.
Osoby, které nejsou schopny psa na vodítku zvládnout a osoby mlad í 15 let mohou psa ven it
pouze na vodítku a s náhubkem. Za poru ení lze postihnout fyzickou osobu podle zákona
200/1990 Sb.

Kultura a sport

Leden
Na za atek malé ohlédnutí za koncem p edcházejícího roku 2002. Ve Sboru Pán  CH

v e kovicích  byl za ú asti elných p edstavitel  církve husitské a brn nské kulturní scény
JAMU p edveden muzikal Kazatel. Netradi ní formou a s ohledem  na zpracované, tém
posvátné téma Mistra Jana Husa a  se zneva ujícím humorem spolu s moderní rytmickou
hudbou p iblí il autor ivot a poslední dny Husovy dne nímu publiku. Mimo ádný a kvalitní



po in v podání Z. Plecha, J krobánka, Z. Kordy, K. Hegnera, Z. muka e a dal ích
uspo ádalo o.s. Verbum et musica.

V lednu v Galerii na radnici vystavily svá výtvarná díla lenky sdru ení Mixtum
compositum A. Estefany, J. Hartingerová, E. Hudcová, J. Petrová, I. Pitrová, D. Sochorová a
A. ertová a jako jejich hosté M. Mertová a M. kochová. Tato výstava zaujala svojí
r znorodostí technik i jednotlivých ánr .

Chodby p ízemí radnice od ledna vyzdobil krásný soubor fotografií Luká e Vl ka
s p írodní tématikou, men í sál Galerie byl na zbytek m síce vyu it pro výstavu fotografií
loty ských fotograf . Tato výstava byla zap j ena z ratibo ického zámku.

Únor
Hned po átkem m síce se v Hyn icích pod Su inou uspo ádal Ski-klub Junior Brno pro

d ti z e kovic otev ený závod ve sjezdovém ly ování. V kategorii P ípravka zvít zili T.
Mra na a K. Pospí ilová, v p ed ácích A. Jelínek a D. Mra nová, v mlad ích ácích J. Fabík a
E. Ve e ová a v kategorii star ích ák  D. Mat o a S. Musilová.

Na konci m síce byla uspo ádána výstava obraz  ukrajinského malí e Sergeje Kuliny
trvale ijícího v Kun tátu na Morav . Tvorba tohoto akademckého mal í e a socha e,
vyu ívající tradi ní techniky a kombinace klasických motiv  se sou asnými, u inila z této
výstavy pat rn  nejúsp n j í akci roku. Vliv východního um ní, zvlá t  pak malby
pravoslavných ikon, je patrná z velké ásti Kulinových okouzlujících prací.

V únoru byl uspo ádán odborem Klubu eských turist  Moravské Slávie e kovice 1.
ro ník pochodu ernohorské lápoty. Start pochodu byl v areálu pivovaru a akci zorganizoval
známý nad enec Ing. Jaroslav erný z e kovic.

B ezen
S ka dou tro kou do mlýna byl název výstavy mokrohorských akademických socha

Milo e a Patrika Vl kových. Výstava byla uspo ádána mimo ádn , mimo smluvené vyu ití
výstavních prostor a m la zna ný ohlas. V hudební ásti byla vernisá  výstavy obohacena díky
p átel  autora.

V Galerii na radnici jsme v b eznu p ivítali nám ji  známého malí e-autodidakta
Vít zslava Rubera. Tento povoláním rentgenový laborant si vzal za inspiraci barevné makro- i
mikroskopické pohledy do lidského t la. A e mohou být tyto pohledy pestré a rozhodn
nedeprimují, o tom se mohla p esv d it ada náv t vník  výstavy.

Na e k ehké dívky a p esto úsp né zápasnice TAK Hellas op t zabodovaly na
mistrovství R ve volném stylu v Borohrádku. V kategorii áky  byly Hana Jará a Lenka

ezá ová druhé, v kadetkách zvít zila Lenka Martináková, druhá byla Lenka ezá ová.
V kategorii juniorek 1. místo obsadila Andrea Friedrichová, 2. místo Iveta romovská a 5.
místo Jana Vozdecká, v kategorii en zvít zila op t Andrea Friedrichová, 3. byla Jana
Vozdecká a 4. Iveta romovská.

Duben
e kovická 13 p edvedla 6. dubna v e kovické sokolovn  v re ii Kate iny Svobodové

populární muzikál Starci na chmelu. Tém  vyprodaný sál sokolovny p esv d il, e na i
divadelní amaté i jdou správnou cestou.

Na Velký pátek tentokrát symbolicky p ipadla vernisá  výstavy obraz  evangelického
v estranného výtvarníka Zde ka Valchá e ze Suchdola nad Odrou. Jeho obrazy s výraznou
duchovní tématikou takto ti e a neokázale oslavily nejv t í k es anské svátky roku. Na sám
konec m síce p ipadl tentokrát jarní koncert uspo ádaný um leckou agenturou Communio pro
Arte. V podve er 28. 4. vystoupilo se skladbami L. van Beethovena, A. Dvo áka a J. Suka
Trio Brunensis, slovem koncert doprovodil hudební skladatel a hlavní dramaturg brn nského
rozhlasu Jan imí ek.



Na ja e se s turistickými akcemi pro ve ejnost roztrhl pytel. Klub turist  p i Moravské
Slávii Brno spolu se Sokolem Ku im uspo ádal ji  3. ro ník dálkového pochodu Memorial
Milo e Babáka. Trat  tentokrát m ily od 10 do 50 km, cyklotrasy rovn .

D m d tí a mláde e uspo ádal koncem dubna pro d ti i jejich dosp lý doprovod
Potoulání  jarní pochod p írodou s r znými sout emi o ceny. Na záv r m síce uspo ádal tý
d m Slet arod jnic. D ti se se ly odpoledne 30. 4. na zahrad  DDM na Je né.

Dne 18. dubna se uskute nil na h i ti SK e kovice fotbalový turnaj mlad ích ák .
Sout  byla obeslána 5 dru stvy ( e kovice A, e kovice B, SK Chrlice, Moravia Královo
Pole a Sokol La any. Vít zem turnaje se stal po ádajíc SK e kovice A.

Kv ten
Kv ten byl opravdu bohatý na kulturní akce nejr zn j ího zam ení. Spolu s Výborem

pro národnostní men iny Jihomoravského kraje uspo ádal ná  VNM a folklorní soubor Pú ik v
pivovarském areálu 17. kv tna p ehlídku d tských folklorních soubor  národnostních men in
ijících v na em kraji.

Dne  28.kv tna uspo ádal op t ná  VNM dal í ve ejnou kulturní akci  setkání s
p edstaviteli ecké obce ijícími v Brn  a okolí. Krásné povídání spojené s hudebním
vystoupením ásti skupiny Prometheus uspokojilo jist  v echny milovníky ecké lidové kultury.

Díky laskavosti na eho spolub ana pana Jaroslava Hermana se mohli náv t vníci
Galerie na radnici od 16. kv tna seznámit  snad s nejv t í soukromou sbírkou grafiky p edního
eskoslovenské grafika a rytce 20. století  Ji ího vengsbíra. Vedle klasické grafické tvorby

byly ke shlédnutí prakticky v echny realizované návrhy jeho známkové tvorby, etná ex libris a
dal í, v t inou miniaturní grafické skvosty. Výstavu doplnil nejnov j ími sochami a plastikami
brn nský výtvarník a léka  Ji í Dolina.

Den otev ených vrat uspo ádali 24. a 25. kv tna ve svém ateliéru ve Vránov  mlýn  na
Mokré Ho e um lci Vl kovi.

Na 1. máje uspo ádal Brontosau í d tský oddíl Vl í stopa ji  22. ro ník B hu kolem
Zamilovaného hájku pro d ti od 9 do 15 let spojený s dal ími sportovními atrakcemi.

A znovu prob hly turistické pochody organizované K T Moravská Slávia, tentokrát
spolu s 10. st ediskem Mafekimg. Tyto akce prob hly ve dnech 8.  11. kv tna se startem v
areálu pivovaru a jejich trasy sm ovaly okolo Brna.

Na mistrovství Evropy junior  v sálové cyklistice, konaném ve výcarském Altdorfu
30. 31.5. t.r. získali v sout i dvojic 3. místo Jakub Ma ek a Martin iler  z TJ Sokol
e kovice.

Na mezinárodním turnaji en a dívek v zápasu v 31.5. v Klá terci nad Oh í obsadily 1.
místo A. Friedrichová, 2. místo L. Martináková a P. Illeová a 3. místo M. Mike ová.

erven
ervnová výstava v Galerii na radnici byla jakousi neformální pozvánkou na

prázdninový pobyt i dovolenou ve Francii. Výstavní sí  vyplnily obrazy pra ských výtvarník
- malí e Pavla Kade ábka a fotografa Václava hrab te Bo ka-Dohalského. Oba um lci mají
k Francii velmi blízko svými astými nav t vami a pobyty. Výstavu s názvem Francie
v obrazech a fotografiích p ijel na vernisá  svým hlasem podpo it zp vák Karel Zich, vagr
druhého z vystavujících um lc .

Asi jen málokdo dosud v d l, e existuje disciplína zvaná silový víceboj. Je to sport
slo ený z bench pressu, shyb  na hrazd , trojskoku z místa a výkonu b hem 1 minuty ud lat co
nejvíc sklapova ek . A kdy  ve v ech t chto disciplínách je lov k nejlep í má anci stát se
mistrem Rv silovém víceboji. Tak, jak se to poda ilo Ond eji taudovi z e kovic.

Na mezinárodním turnaji en a dívek v Hradci Králové 7. ervna. získala 3. místo A.
Friedrichová, o dal í místa se pod lily L. Martináková , P. Illeová a E. Kreysová. Na
mezinárodním turnaji junior  ve volném stylu v Bratislav  tý  den. se vedlo h e na im



chlapc m. Od 4., do 10. místa skon ili W. Gajdo , Z. Ratislav, J. rámko, L. Prukner a T.
Trávník.

Na mezinárodním turnaji en a dívek v zápasu v rakouském Göetzisu se na e dívky
neprosadily tak jako obvykle. L. Martináková skon ila tvrtá, A. Friedrichová a  sedmnáctá.

ervenec-srpen
V sobotu 6. ervence se ve vav ineckém areálu op t  uskute nil populární Ve er Franty

Kocourka. P íznivci tohoto siláka, herce, recesisty a skute ným povoláním písmomalí e, lena
Divadla na provázku a veselého kamaráda, se zde se li, aby znovu po roce na n j zavzpomínali
a p i dobré zábav , jídle a pití pro ili p íjemný ve er. Zábavným ve erem tentokrát provázeli
Petr Rychlý a Jindra Eliá , na pódiu se vyst ádali jednotlivci i skupiny  Buty, Ivan Hlas, Bára
basíková, Hradi an, Mirek Donutil, Leona Machálková, Dalibor Janda, Karel ernoch,

elezný Zekon, ecká hudební skupina Prometheus, Los Br os na je t  ada dal ích. Jako i
v p ede lých létech, i tentokrát se celý ve er uskute nil díky Frantovu kamarádovi a dnes
e kovickému podnikateli panu Franti ku Kocmanovi.

Srpen je v na í M  tradi n  v nován Vav ineckým hod m, které jsou spolu
s Mezinárodním folklorním festivalem vyvrcholením spole enského ivota. Ty leto ní
Vav inecké hody vy ly na 8.- 10. srpna. Hody zahájila, jak bývá dobrým zvykem, hodovým
zvaním v páte ním odpoledni roz í ená e kovická 13. Ve er na radnici byl pro pozvané
p edstavitele M  a m sta Brna uspo ádán slavnostní koncert.

V sobotu dopoledne byla z mokrohorského polesí p ivezena májka - jako obvykle
tém  t icetimetrový tíhlý a rovný smrk. Po 10. hodin  za alo stav ní máje, jako op t bez
pou ití t ké techniky, jen a jen ru n . V 15  hodin pro el od gymnázia Vá ného ulicí pr vod
stárk  a stárek, v hodovém areálu p evzal první stárek Ji í Kutil s partnerkou Janou Pe kovou
od starosty hodová práva. Jako v p ede lých letech i letos hrála k celým hod m Zdoune anka.
Po tane ním vystoupení stárk  byl parket uvoln n k tanci ve ejnosti. Po 21. hodin  byla
vylosována tombola a zábava pokra ovala a  do 2. hodiny ranní.  Ji  podruhé byla sou ástí
hod  degustace pi kových moravských vín ve sklepení sýpky pivovaru, kde rovn  hrála k
poslechu cimbálová muzika.

Proto e jsou Vav inecké hody také zále itostí duchovní (oslava sv. Vav ince-jáhna a
mu edníka), za al ned lní hodový program slavnostní krojovanou m í sv. pod irým nebem
p ímo v hodovém areálu. V odpoledním po adu byl nejv t ím magnetem koncert souboru
Fleret se zp va kou Jarmilou ulákovou. A op t pokra ovala tane ní zábava a  do pozdního
ve era. Poté stárci vrátili p edstaviteli radnice hodová práva, Zdoune anka zahrála na
rozlou enou a Vav inecké hody 2003 se staly minulostí. A jména t ch, kte í se letos zaslou ili
nejvíce o hladký pr b h hod ?  Byli to Mgr. Jan Barton k, Vlastimil Kaláb, Mgr. Ji í Mottl,
Jan Jan ík a zejména Prof.MUDr. Ji í Van k, CSc.

Dálkový mezinárodní pochod IVV P lno ní rej padajících hv zd odstartoval ve 20.
hod. dne 15. srpna z vav ineckého areálu u kostela. Organizátorem byl op t Odbor  K T
Moravské Slávie e kovice.

Na samý záv r prázdnin se m l uskoute nit v pátek 29. srpna v hodovém areálu Den
radnice e kovice a Mokrá Hora, který byl stejn  jako p edchozí roky sou ástí Mezinárodního
folklorního festivalu Brno 2003. Tentokrát v ak po así nep álo a tak musel být program
p esunut do Sokolovny. P es v echny technické potí e prob hl program ke spokojenosti
náv t ník  i ú inkujících. Program bylo z vý e popsaných d vod  t eba pon kud zredukovat.
Ze zahrani ních soubor  zaujali dva hudebníci a zp váci z Bavorska se svým doprovodem a
soubory z Chorvatska, Ma artska a ecka. Sokolovna doznala jisté újmy na stavu podlahy,
proto e okované i my Ma ar  nad laly v parketách d lky a rýhy. Holt ka dý pás n co stojí.

Po dobu prázdnin byla z havarijních d vod  uzav ena e kovická pobo ka Knihovny
Ji ího Mahena.

Na Mistrovtsví sv ta veterán  ve volném stylu v Budape ti 1.-3.srpna obsadili 2. místo



L. Prukner  st íbrná medaile a 5. místo J. Gajarský. Tamté  na turnaji en obsadila A.
Friedrichová 3. místo.

Na Mistrovství Evropy kadetek  ve pan lské Seville 7.  10. 8. obsadila L.
Martináková 12. místo. Na Mistrovství sv ta juniorek v Istanbulu ve dnech 23.-25. 8. obsadila
A. Friedrichová 12. místo.

Zá í
Zá ijová výstava krajinomalby známého brn nského malí e Vlastimila Stra ila byla

v nována jeho nedávným osmdesátinám. Tento malí  je pravidelným hostem na í Galerie na
radnici a bylo tedy pot ením pro kulturní komisi uspo ádat tomuto milému a skromnému
um lci jubilejní výstavu.

P ímo neúnavn  se o zdraví a zdravý t lesný pohyb stará Ing. J. erný z odboru K T
Moravské Slávie e kovice.  Mezinárodní dálkový pochod Brn nská podkova je letos dal í
akcí ur enou pro nej ir í ve ejnost.  Akce prob hla ve dnech 19.-21. zá í na trasách 5  50 km
pro p í a 25-100 km pro cyklisty a trasy vedly p evá n  krásnými podzimními lesy okolo
Brna.

Na mezinárodním mistrovství R vetrán  v zápase v Hradci Králové 20.zá í získal 1.
místo J. Gajarský. O den pozd ji na mezinárodním turnajií kadet  a senior   získal v kadetech
2. místo M. Prukner, v seniorech 1. místo J. Gajarský , 2. místa W. Gajdo  a Z. Ratislav, do
desátého místa se umístil je t  na 6. míst  L. Prukner ml.

íjen
Na otázku kde je Vyso ina nejkrásn j í? se sna ila odpov d t íjnová výstava obraz

doubravnického malí e Stanislava B líka s názvem Moje krásná Vyso ina. Více ne  50
p evá n  temperových obraz  bylo v nováno okolí Doubravníka, Nedv dice a dal ích
krásných míst podél eky Svratky. Výstava byla dopln na autorovou grafickou tvorbou a
kni ními ilustracemi.

Dne 19. íjna se uskute nil na h i ti Z  Horácké nám stí recesistický fotbalový turnaj O
pohár Sokol , jeho  se zú astnilo 15 tým  z Brna a Ji ní Ameriky, estný výkop provedla
editelka Z  Mgr. I. Melichárková netradi n  sekundoval i ná  starosta. Podmínkou ú asti

v turnaji bylo, e sou et v k  v ech hrá  na h i ti nesm l p ekro it 120 let, existovaly i
podmínky p ísn j í. Turnaj byl výte nou zábavní akcí, ji  podpo ily M  Brno- e kovice a
Mokrá Hora stejn  jako soukromé firmy se sídlem v e kovicích nebo na Mokré Ho e.

Na Memoriálu A. Ní e a J. Budáka ák  a kadet  ve volném stylu v Praze  11. íjna
obsadili v ácích 1. místa O. Pavlí ek, M. Novák a J. Chudomel, 2. místo M. Hlouch,  3. místa
J. Dvo ák J. Lecián, P. Fajkus a J. Kéry, dal í se umístili do 6. místa.  V kategorii kadet
získali 1. místa M. O adlík, M. Prukner  a J. Horák, 2. místa M. Weiter a M. Krechler.

Listopad
Hned na za átku m síce 3. listopadu uspo ádala M  spolu s e kovickou um leckou

agenturou Communio pro Arte  podzimní koncert ve výstavní síni radnice. Hudební trio Sonata
a tre (Marie Gajdo ová-housle, Emil Drápela-klarinet a Dana Drápelová-klavír) p edneslo v
komorním prost edí na eho zámku díla Haydnova, J. K . Va haly a J. V. Stamice. Koncert
uvád l a spolu se svými kolegy - významnými brn nskými kulturními osobnostmi glosoval
Mgr. Ji í Mottl.

Dne 7. listopadu byla zahájena vernisá í výstava výtvarných d l Mága Vyso iny, malí e,
grafika a básníka Rudolfa N mce z Nového Jimramova. Tento um lec obecn  pova ovaný
spí e za p írodní úkaz ne  ivého tvora, okoval p ítomné nejen svým nekonformním zjevem,
ale i p vabnými symbolickými kajinomalbami, erotickými kolá emi a vyt íbeným jazykem
psanými ver i. Ty pak byly kontrapunktem um lce samého. Výstavu d l Rudolfa N mce
doplnila textilní od vní a dopl kovou tvorbou jeho dcera. Vskutku nev ední, dne ními slovy



nestandardní kulturní zá itek.

Prosinec
Významného celostátního ocen ní od prezídia herecké asociace se dostalo emeritní

lence  um leckého souboru M stského divadla v Brn  paní Olze Hegerové. Cenu Franti ka
Filipovského získala tato na e e kovická spoluob anka  za celo ivotní mistrovství v dabingu.
Dne 5. prosince v podve er se zaplnila výstavní hala radnice do posledního místa, dal í idle
byly umíst ny do rohové místnosti estného schodi t , lidé sed li i na sch dkách mezi ob ma
místnostmi. D vodem byl nejprve koncert Brn nského komorního orchestru  pod um leckým
vedením Ji ího Mottla, který zahrál skladby G.P. Telemanna, G.F. Händela, P. Locatelliho a O.
Respighiho. Hudba byla prolo ena ver i s váno ní tématikou J. Nerudy, F. rámka a J. Skácela
v podání Mistra Ladislava Lakomého, lena ND v Brn . Druhá ást ve era byla v novaná
instalované výstav  obraz  Jana Hru ky, kterému p i této p íle itosti byla p edána Zlatá estná
medaile za zásluhy o M . Mistr Hru ka obdr el toto vyznamenání p i p íle itosti svých 85.
narozenin, které v tomto roce oslavil.

Dne 13 prosince p edvedli lenové divadla Oblázek z Karviné ve Sboru Pán  C H
divadelní p edstavení Váno ní hra aneb Komedie o Je í kov  slavném narození, napsanou na
motivy staro eských lidových her Vojt chem Tomá kem. Divadelní p edstavení uspo ádalo
o.s. Verbum et musica.

Politické strany, spolky a zájmové organizace

Leden
e kovické radnici byl doru en d kovný dopis z litom ické diecéze, kam o lo ském

podzimu byla adresována  humanitární sbírka na pomoc obci Po eplice ve farnosti t tí nad
Labem. Tato obec byla lo skou povodní tak zni ena, e lidem chyb ly základní v ci denní
pot eby jako oble ení, pokrývky, obuv a technické vybavení domácností. Sbírku zorganizovali
brn n tí Lazariáni za vydatné fyzické pomoci Junák , za prostorové pomoci e kovické
radnice a technické pomoci fy. Nábytek Kocman.

Hned na za átku m síce oznámily Kluby d chodc  na Ko enského ul. i na  Mokré
Ho e své programy. Dv  p edná ky, jednu o Severní Americe a druhou o Japonsku p ednesli
v lednu známí odborníci a cestovatelé zárove  L. Sochorec a D. Luke ová.  Na Mokré Ho e
vypráv l o italských sopkách A. Mader.

Únor
V únory v Klubech d chodc  hovo ili Z. Druckmüllerová o La Palm , M. B locký o

Pakistánu,  J. Sedlák o moderní brn nské architektu en a A. ákovská  o Singapuru a ostrov
Bali.

B ezen
Proto e si Kluby d chod  vzájemn  doporu ují své osv d ené p edná ející, tak v

b eznu byly na po adu besedy s M. Druckmüllerem o Tenerife, s A. ákovskou o Singapuru a
Bali, R. Gryc hovo il o Vysokých Tatrách a Slovenském ráji a J. Vlasák o svých cestách na
kole po Mexiku. Na Mokré Ho e vzpomínal M. B locký na Mongolsko, J. Vlasák znovu
hovo il o cyklistickém cestování Mexikem a J. Procházka o Francii  zámcích na Loi e a
Bretani.



Kv ten
Na i d chodci uspo ádali v tomto m síci dal í seriál ve ejných besed a p edná ek.

Tentokrát hovo ila A. ákovská o Egypt , T. P ibyl o katastrof  raketoplánu Columbia a M.
Vácha o svém pobytu v Antarktid .

Skauti ze st ediska Duha v e kovicích uspo ádali 24. 5. pro nej ir í ve ejnost
Skautský den v klubovn  na Prumperku 3.

erven
Pro kluby d chodc  p ipravili v tomto m síci svá vystoupení J. miták (hovo il o

Thajsku), biolog, cestovatel a malí  J. Dungel o svých malí ských výpravách do Ji ní Ameriky,
M. B locký o Pakistánu a I. Pokorná o bylinných p ípravcích v kosmetice. D lchodci z Mokré
Hory uspo ádali zájezd do Milotic, Ratí kovic, do Lednicko-valtického areálu, Valtic a
Mikulova.

Po lo ské úsp né humanitární sbírce pro Po eplice zatopené loni v lét  povodn mi z
Labe, obrátila se tato obec na na i M  s prosbou o dal í pomoc. Tentokrát jde výhradn  o
nábytek - obývací, kuchy ský, lo nice a dal í jednotlivé kusy nábytku, které povode  zni ila.
Na i spoluob ané byli vyzváni, aby svoje nabídky adresovali p edstavenému Lazarián  v Brn ,
Dr. I. Kolá nému.

Na záv r kolního roku a jako p íslib blí ících se prázdnin uspo ádala 10. PTO Severka
ve st edu 25. ervna v Zamilovaném hájku odpoledne ji  13. letní pou  s táborákem, spoustou
her a sout í. Zábava byla p ipravena i pro dosp lý doprovod.

Zá í
Se za átkem kolního roku za ala i doba nové innosti klub  duchodc . Na

Ko enského ul. vyslechli náv t vníci klubu vypráv ní J. Procházky o putování z na eho Slezska
do Polska,  A. ákovské o Brazilii, T. Ruska o Japonsku a J. Vlasáka o Indii. Na  Mokré Ho e
hovo il J. Vlasák rovn  o Indii a M. B locký o Burjatském území na Sibi i.

íjen
RM  na své 15. sch zi rozhodla o rozd lení finan ních p ísp vk  t mto neziskovým

organizacím, p sobícím na území M : Knihovn  Ji ího Mahena, Hortusu-sdru ení zahrádká ,
K T Moravská Slávia e kovice, Orlu e kovice, Junáku e kovice, Tyfloservisu o.p.s, SK
e kovice, TJ Sokolu e kovice,  Pionýrské skupin  Vlast a Domu d tí a mláde e na Je né.

V klubu d chodc  na Ko enského m l v íjnu p edná ku M. B locký o Burjatsku, s
e kovickými aktualitami seznámil zájemce starosta M  L. Filipi, M. Vácha zavedl poslucha e

do delty Dunaje a I. Mrázek do st edoafrické Nigerie. Na Mokré ho e putoval J. Procházka z
na eho Slezska do Polska a s M. Váchou nav tívili poslucha i Antarktidu.
Mokrohorský klub d chodc  na 8. íjna p ipravil zájezd na Zelenou Horu ve áru nad
Sázavou s procházkou kolem Velkého Dá ka, náv t vu sklkáren ve krdlovicích a se
zakon ením na zámku ve Velkém Mezi í í.

Listopad
Listopadový klub p ipravil poslucha m cestu s L. Sochorcem do Ameriky, Z. Pospí il

promluvil o Skandinávii a M Druckmüller na pokra ování slovem i obrazem p iblí il
náv t vník m Mexické sopky.
Mokrohor tí d chodci si pozvali na listopad L. Sochorce, který hovo il ve svém 3.
pokra ování o Expedici Amerika a J. Havel o Norsku a védsku.

Prosinec
Prosinec je  díky Vánoc m p ece jen krat í, proto se v klubu na Ko enského konaly jen akce



dv :  nejprve se s R. Grycem náv t vníci besedy podívali do Krkono  a na p edváno ní besed
shrnuli svoji innost za tento rok.
Na Mokré Ho e m li na po adu klubu p edná ku Z. Pospí ila o Turecku a poté rovn
p edváno ní besedu.


