KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO
A MOKRÁ HORA

KOVICE

ZA ROK 2004
Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr
ru
za posledních 15 let. Pr
rná m sí ní teplota se po celý rok li ila od dlouhodobého pr
ru
maximáln o necelý 1oC, nejteplej í m síc byl srpen, kdy pr
rná teplota dosáhla 20,2oC.
o
V srpnu byla zji na i nejvy í denní teplota 32,5 C (19.srpna.), nejni í naopak byla v tomto
roce nam ena dne 25. ledna a inila -15,1oC. Pr
rná ro ní teplota inila 9,4oC a byla jen o
0,9oC nad dlouhodobým pr
rem.
Srá kov byl rok 2004 svým pr
rem pod dlouhodobým normálem tém o 10%.
Nejvíce srá ek napadalo a napr elo v lednu (dvojnásobek obvyklého mno ství), v b eznu o
polovinu více ne obvykle a v íjnu, kdy napr elo dvojnásobn více ne za posledních 15 let.
Nejsu í m síce pak byly kv ten, ervenec a srpen, kdy spadla pouze ¼ a ½ obvyklého
mno ství.
Slunce nám svítilo v tomto roce jen o n co málo více hodin ne inil dlouhodobý
pr
r (1762/1677 hodin), ze nejslune
í lze ozna it ervenec, srpen a zá í. erven, kdy
jsou dny nejdel í m l slune ných dn relativn mén .
A nyní n kolik událostí, které v uplynulém roce významn ovlivnily ivot v na em
st , nebo se jinak nep ehlédnuteln zapsaly do roku 2004.
Na samém konci roku 2003, dne 22. prosince byl slavnostn otev en po celkové
rekonstrukci kulturní d m Semilasso v Králov Poli. Na i sousedé tak dostali pod strome ek
dárek, který jim právem m eme závid t. Koncem roku 2003 rovn za ala p estavba d le ité
dopravní k ovatky v Brn na Hlinkách. P ed Vánocemi na záv r roku byly rovn ud leny
Ceny m sta Brna. Získali je chemik Doc. Ing. V. Chromý, CSc., mana er Ing. M. Weber,
CSc., Hudební v dec Prof. PhDr. et Mgr. Milo
dro , CSc, architekti Ing. arch. Zden k
Lang a Zden k Janský, pedagog prof. Dr. Radoslav Ve erka, DrSc., malí Vladimír Svoboda,
divadelník Mgr. Zden k Kalo a sportovec Vlastimil Bubník. estnými ob any Brna se stali in
memoriam genmjr. Ing. Emil Konopásek, PhDr. Richard Feder vrchní zemský rabín a básník
Old ich Mikulá ek.
Hezký dárek k Novému roku p ipravilo m sto Brno svým obyvatel m - op t zvý ilo
poplatky za odvoz a likvidaci odpad na 500 K /osobu a rok. SAKO - zisková organizace
sta Brna likvidující odpady spalováním získala na rekonstrukci provozu navíc dotaci ve vý i
2/3 náklad -1,5 miliardy K .
V Brn byl zahájen slavnostn Janá v jubilejní rok. Dne 27. ledna nav tívil Brno
edseda britské spole nosti Antonína Dvo áka, 30. ledna obdr el dirigent Brn nské
filharmonie sir Charles Mackerras spolu s titulem Dr.h.c. na HF JAMU i pam tní janá kovskou
medaili.
V únoru se na veletrhu Styl a Kabo p edstavil sv toznámý módní návrhá Vja eslav
(Slava) Zajcev. V b eznu nav tívila Brno delegace partnerského m sta Stuttgartu a hlavního
sta Slovenska Bratislavy a diplomatická zástupkyn Venezuely. U kostela sv. Jakuba byl
lce pod dla bou odkryt h bitov ze 13.-16. století. V tém m síci za ala výstavba nového
obchodního centra Va kovka. Za aly p ípravy na volby do Evropského parlamentu, které se
uskute ní poprvé v R v ervnu t.r. Dal ím partnerským m stem Brna se stalo portugalské

Porto.

Dne 7. dubna nav tívil Brno prezident Rumunska Ion Iliescu. Poklonil se památce
Rumun , kte í padli p i osvobozování Brna a jsou poh beni na ÚH a podepsal smlouvu o
spolupráci mezi JmK a upou Bra ov.
V kv tnu byly zahájeny práce na výstavb prvních 4 pavilon univerzitního kampusu s
Bohunicích, které budou ur eny pro laboratorní provozy P írodov decké a Léka ské fakulty
MU. Probíhají poslední p ípravy na ve ejné projednávání nového elezni ního nádra í v Brn .
Rada m sta Brna rozhodla umístit Centrum Ericha Wolfganga Korngolda (sv tového
hudebního skladatele rodem z Brna) do Domu pán z Kun tátu. 19. kv tna byl uveden do
provozu nový plavecký areál na Kraví Ho e.
Na p elomu jara a léta vznikla v Brn dal í vysoká kola Newton College se sídlem na
. gen. Píky. Jedno z nejznám ích brn nských p veckých sdru ení Lumír oslavilo 140 let
svého trvání a p ed 100 léty v roce 1904 bylo v prostorách Nové radnice otev eno M stské
muzeum v Brn .
Dne 1. ervna byla po ad let otev ena pro ve ejnost brn nská Riviéra, v ervnu byl
zahájen provoz nové letecké linky Brno-Mnichov-Londýn a Brno nav tívil starosta britského
partnerského m sta Leeds pan Neil Taggart. Do Brna zavítali velvyslanci Estonska a
Japonska. Ve volbách do Evropského parlamentu byl zvolen za poslance té brn nský primátor
Petr Ducho .
Ve výb rovém ízení na editele Sdru ení zdravotnických za ízení Brno II zvít zila na e
spoluob anka a d ív í lenka ZM MUDr. Kate ina Vomelová.
Prázdninové m síce byly ji po n kolikáté poznamenány vysokou koncentrací sinic v
Brn nské p ehrad , které znemo nily její rekrea ní vyu ití. Rada m sta Brna vyhlásila
oficiáln pojmenování nové ulice v
kovicích po paní Augustin Blahové, významné
kovické sociáln -zdravotní pracovnici a lence domácího odboje za II. sv. války. V Brn
zahájil innost Österreich Institut kulturní za ízení rakouského Ministerstva zahrani í.
i oslavách Dne Brna 15. srpna slou il slavnou m i sv. na Petrov víde ský arcibiskup
Christoph kardinál hrab Schönborn, rodák z povále ného eskoslovenska.
V polovin zá í byla odstartována ve ejná diskuse o novém elezni ním uzlu Brno,
která vyvrcholila íjnovým referendem o této otázce. Malý po et obyvatel (mén ne 25%
Br an ), který se dostavil k hlasování se sice vyslovil pro p esun nádra í, slabá ú ast v ak
znamenala, e výsledek nebyl pro politickou reprezentaci Brna závazný.
Dne 12. íjna zvolilo ZMB na svém zasedání novým primátorem Brna PhDr. Richarda
Svobodu (ODS), který tak vyst ídal svého p edch dce Petra Duchon , odcházejícího do EP.
Novým nám stkem primátora za ODS se stal Ing. Radomír Joná , do rady m. Brna byl zvolen
Ing. Petr Paulczy ski (ODS). Nový primátor p ijal koncem m síce portugalskou velvyslankyni
v R. Tý m síc prob hla i inaugurace nového rektora MU, jím se stal Prof. PhDr. Petr
Fiala, CSc.
Záv r roku 2004 znamenal i dokon ení rekonstrukce a modernizace M stské istírny
odpadních vod v Mod icích, která nyní ji spl uje svými parametry nejp ísn í kritéria EU.
Od konce listopadu do Vánoc probíhal na Nám. Svobody. tradi ní p edváno ní program
spojený s ve ejnou sbírkou pod váno ním stromem. Letos sbírka vynesla 1, 018 milion K ,
í ást z nich je ur ena pro D tskou vesni ku SOS v Medlánkách. Dne 31. prosince 2004 se
uzav ela dlouholetá a nepopulární tradice základní vojenské slu by a náhradní civilní slu by.
Od Nového roku bude mít R ji jen armádu profesionálních voják .

Samospráva a státní správa

Leden

Vedení na í radnice zve ejnilo novelizovaná pravidla pro p id lování dotací neziskovým
organizacím pro rok 2004 a dal í léta. Pro p
se o dotace mohou ucházet organizace s
projekty podpory rozvoje jejich innosti nebo rozvoje ve ejn prosp ného. V prvním kole
mohou být takto dotováni nejvý e 3 adatelé a m e být rozd leno maximáln 50% v ech
vy len ných prost edk (zpravidla nejmén 100.000 K ). Ve druhém kole pak jsou
nerozd lené peníze rozd leny podle toho, zda ádající organizace má své sídlo v na í M a zda
zde rovn p sobí. Návrhy podávají odborné komise RM , projednává finan ní výbor ZM a
schvaluje RM a ZM .
Rada M schválila smlouvu s kovickou firmou Medius na provoz a údr bu
informa ního systému v na í M . Jedná se o umíst ní sm rových informa ních tabulí na
sloupech ve ejného osv tlení nebo vlastních sto árech se jmény ulic p ípadn d le itých
institucí. Pro kulturní d ní bylo pak d le ité schválení smlouvy se spole ností Communio pro
Arte na uspo ádání ve ejných koncert v roce 2004.
Na konci ledna projednalo zastupitelstvo návrh zm n Územního plánu m sta Brna pro
vymezení územní rezervy pro trasy budoucích vysokorychlostních eleznic jejich ást trati by
la vést i katastrem na í M .
Od 1. ledna 2004 vstoupila v platnost nová vyhlá ka o poplatcích ze ps . V rodinném
dom chovaný pes bude nyní stát majitele 600 K za rok, v bytovém dom pak 1.500 K
ro . Za ka dého dal ího psa se zaplatí poplatek zvý ený o polovinu, d chodci, pro n je
chod jediným zdrojem p íjm platí za pejska pouze 200 K ro .
etí lednovou sobotu uspo ádalo ZM v sokolovn na Vá ného ulici Spole enský
ples. Organizace plesu se ujal neúnavný Prof. MUDr. J. Van k, CSc, k tanci i poslechu hrál
Big Band Mr. Swing z Brna. Ples byl zahájen tradi ní polonézou v podání brn nské tane ní
koly Starlet. P íjemn pro itý ve er a noc si pochvalovali v ichni p ítomní.
V m síci lednu se do ili v ku rovných 90 let tito na i spoluob ané: paní V ra
Karfíková, paní R ena Hlou ková a pan Vladimír Peroutka.
Únor

Rada doporu ila ZM pro pojmenování nov budované uli ky od ilkovy sm rem
k Západi názvy Foglarova, K vodojemu nebo Franty Kocourka. Ú ad M zve ejnil nabídku na
pronájem nebytového prostoru v bytovém panelovém dom na itné 15. Tato nabídka by m la
být ur ena p evá
zájemc m o podnikání.
V únoru se do ili 93 let paní Bo ena Podborská a Marie Dvo áková, 92 let paní
Miroslava Záleská a 91 let paní Marie Krestová a pan Ji í Kreuter.
ezen
Na svém b eznovém zasedání projednalo ZM návrhy na pojmenování nov vznikající
ulice, odbo ky ze ilkovy sm rem k Západi názvem Gusty Blahové. Stalo se tak po ivé
diskuzi, kdy zvlá star í obyvatelé M a pam tníci dali p ednost tomuto ozna ení p ed
doporu ením rady dedikovat novou ulici Jaroslavu Foglarovi nebo Frantovi Kocourkovi. Paní
Gustu Blahovou ob tavou zdravotnickou pracovnici a ú astnici 2. domácího odboje
doporu ila jako osobnost
kovic pro pojmenování nové ulice v ina len ZM . Na tomté
zasedání pov ilo ZM provád ním svatebních ob ad své dva leny RNDr. Ivana Kolá ného
a Mgr. Martina Soukupa.
V b eznu zve ejnil ÚM výzvu na obsazení bytu po notorickém neplati i v dom na ul.
Sibi ská 64. Dluh na nájemném inil na 186.000 K a poplatek z prodlení tém 335.000 K .
V b eznu se do ili 90 let a více tito na i spoluob ané: paní Anna Peterová 97 let, pan
Lubo oupal 96 let, pan Bed ich Bedná 94 let, pan Josef Bartl 92 let, paní Ji ina
Langpaulová, paní R ena Milionová a pan Antonín Kocman 90 let.

Duben

S nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, které v R prob hnou v bec
poprvé vrcholí p edvolební kampa . Málokdo ví o funkci europoslance víc ne to, e se má na
kolik let více ne dob e. K odstran ní informa ní bariéry má slou it ada materiál , které
jsou zve ej ovány ve v ech mediích. Rada M v souvislosti s t mito volbami schválila
poskytnutí prostoru kandidujícím politickým subjekt m k prezentaci svých kandidát za úplatu
na stránkách
i. Rovn ve ejné výlepové plochy byly dány k t mto ú el m k dispozici.
Na téma sjednocená Evropa a Evropa region hovo il pro men í okruh zájemc Ji í
Novotný z Masarykovy univerzity ve tvrtek 15. dubna. Besedu pro nej ir í ve ejnost
uspo ádal Výbor pro národnostní men iny ZM .
V dubnu se do ili po ehnaného v ku 90 a více let tito na i spoluob ané: paní Marie
Sehnalová 94 let, paní Milada Kalmusová 93 let, 92 let se do ili Marie Zídková, Jaroslav
Mike a Marie Vá ová, a 91 let pan Miloslav Kos, Marie ev íková a pan Eugen Morbacher.
Kv ten
Rada M rozhodla vzhledem k pot ebám mladých obyvatel Mokré Hory zvý it
kapacitu zdej í M na Tuma anov ul. o dv místa. Rada té vyslovila souhlas s návrhem
opravy mostu vedoucího od Z na Novom stské ul. sm rem k Podhájí tak, aby do budoucna
mohl být více vyu íván chodci ne motorovými vozidly.
Dne 27. kv tna v podve er uspo ádal Výbor pro národnostní men iny ZM ve ejnou
edná ku s besedou na téma Co mo ná nevíte o historii Moravy. P edná el a s n kolika
desítkami náv vník diskutoval len VNM, brn nský historik a archivá PhDr. Ji í Adámek.
Na samém konci kv tna, v p edve er Mezinárodního dne d tí uspo ádala na e radnice spolu se
Sokolem
kovice D tský den na h ti za radnicí.
V kv tnu se do ili v ku 90 a více let tito na i spoluob ané: paní Marie Halámová 95
let, pan Bohumil Fiala a paní Vilemína Komárková 94 let, 93 let se do ily paní Marie Suchá,
Franti ka Motalová, Marie Slimá ková a R ena Proházková, 92 let se do ila paní Anna
Fialová a 91 let pan Vilém Vá a. Je vid t, e zdej ím enám u nás sv í více ne mu m.
erven
Ve dnech 11. a 12. ervna jsme poprvé coby ob ané Evropské unie m li mo nost zvolit
své poslance do Evropského parlamentu. e by teto posty mohly znamenat té ur ité výhody
i odpov dném výkonu funkce poslanc pro nás v echny docházelo jen málokomu. Z ady
kandidát na funkci nejvíce ancí m l primátor Brna RNDr. Petr Ducho za ODS, který byl
také jako jediný za Brno zvolen. Krom jiných kandidoval i bývalý ministr zdravotnictví a
profesor MU MUDr. Bohumil Fi er. Prakticky po celou dobu p edcházející volbám i pro dny
voleb byla z ízena tzv. modrá telefonní linka, na které operáto i poskytovali tazatel m
informace o v em co jakkoliv souviselo s volbami. O tom, kolik významu p ikládali ob ané
funkci evropského poslance sv ila v eobecn zna
nízká ú ast voli .
Rada M na ervnové sch zi schválila po ízení herních prvk (proléza ek, klouza ek,
houpa ek a pod.) v hodnot p es 200.000 K k vybavení na ich mate ských kolek na
krétov , M kov a Tuma anov . P i tomto jednání neschválila otev ení letní zahrádky
ed restaurací U Lojzíka na M kov v bývalém nákupním st edisku. A proto e se ji op t
blí í hody jmenovala rada Prof. MUDr. Ji ího Va ka, CSc p edsedou hodového výboru a
schválila nákup daru do tomboly za M a to ve vý i 3000 K . Ke konci ervna zasedalo
rovn ZM a schválilo aktualizaci regula ního plánu centrální ásti
kovic a regula ní plán
komer ní zóny na rozhraní katastr
kovic a Ivanovic. Úpravy budou zejména na úrovni
závazných a sm rných ástí regulativ obou plán .
V ervnu se do ili v ku 90 a více let paní Antonie P ikrylová (93 let) a paní Bo ena
Gabrhelová a pan Karel Spazier (90. let).

ervenec-srpen
O prázdninách nad lovala RM "pod strome ek" dotace neziskovým organizacím.
Nejednalo se jen o ty organizace, které p sobí výhradn v na í M . Dotace se poskytly i tam,
kde je reálná mo nost, e p íjemce jednou poskytne pomoc i u itek na im ob an m. V 1.
pololetí tedy získali dotace Nada ní fond st edních kol pro t lesn posti enou mláde , Klub
eských turist Moravská Slavia
kovice, VO a SO informa ních a knihovnických slu eb,
Hortus sdru ení zahrádká , Knihovna J. Mahena, Diecézní charita Brno Domov sv.
Markéty, Junák st edisko Duha, Ob . sdru ení Re, Ski-klub Junior Brno, D m d tí a
mláde e, Orel
kovice, Sportovní klub Proxima Brno, PS Vlast a Sokol
kovice.
Rada vyhlásila p i nadcházejícím pojmenování nové ulice v
kovicích po fiktivní
osob Járy Cimrmana výtvarnou a literární sout pro áky 2. st. Z a studenty st edních kol
na téma Jára Cimrman aneb po stopách génia.
ad M oznámil uvoln ní dal ího bytu po neplati i a to na Novom stské 39. Byt 1+1
o necelých 43 m2 bude stát zájemce na vlastním dluhu asi 94 tisíc, na poplatku z prodlení více
ne ½ milionu K . A sou asn vyhlásil ÚM i mo nost získání výhodných p ek z Fondu
rozvoje bydlení m.Brna na první pololetí roku 2005. Jedná se o mimo ádn výhodné získání
pen z pro financování oprav a modernizaci byt nebo dom v soukromém dr ení.
V ervenci oslavili své dlouhov ké narozeniny tito na i spoluob ané: pan Boris
echovský (95 let), paní Anna Sviráková (92 let) a paní Anna Zachodilová (91 let). V srpnu
se do ili vysokého v ku pan Václav Wittner (101 let), paní R ena Rychtecká (94 let), paní
Milada Orátorová, pan Ludvík Marek a paní Franti ka Sedláková (93 let), paní Marie
Horá ková a pan Franti ek Vítek (92 let) a paní Anastázie Kubová (91let).
Zá í

Hned první den zá í vyslovila rada M sv j nesouhlas s návrhem vytvo it na míst
uvoln ném nedávno po zru eném skladu výbu nin Synthesia Semtín lo iskové území pro t bu
stavebního kamene. Tím by a dosud blokované krásné území, které by mohlo být vyu ito pro
výstavbu dom a byt bylo od za átku znehodnoceno hlukem a pra ností z t by kamene a
nákladní silni ní dopravy. Místo, které ji nyní slou í k procházkám a k rekreaci ob an by
bylo zni eno i vlastní t bou kamene. Týden nato zastupitelstvo jednalo o vedení rychlostní
komunikace R 43 práv p es toto území. Odmítlo tuto variantu a trvalo na svém p vodním
stanovisku vést silnici po projektované trati tzv. Hitlerovy dálnice.
Na konci zá í schválila rada M v souvislosti s nadcházejícími volbami do krajských
zastupitelstev vyu ití areálu pivovaru k p edvolebním setkání kandidujících stran a jejich
kandidát s ob any a ur ila pravidla pro jejich prezentaci v
i.
V zá í oslavili své 90. a dal í narozeniny tito na i spoluob ané: pan Václav
anovský (92 let), paní Marie Egerlová (91 let) a pan Vladimír Kola ík (rovných 90 let).
íjen

Na své sch zi podpo ila rada M ádost Sokola
kovice o p id lení dotace z fond
Ministerstva kolství R na dostavbu zdej í sokolovny. Zdá se, e kone
prázdné a
nevyu ívané místnosti bývalé prodejny obuvi a ko ené galanterie v nákupním st edisku
Vyso ina op t o ijí. Ú ad M vypsal výb rové ízení na jejich pronájem. Uvidíme, kdo se
nakonec postará o jejich vyu ití a co za slu by nabídne na im ob an m.
A je k íjnovým jubilant m: 96 let se do ila paní Marie Sekalová, 93 let paní
Kate ina Tr ková, MUDr. Rudolf Albrecht, a paní Kamila Sedláková, 92 let pan Bed ich
Sigmund, 91 let paní Bo ena uprová a 90 let paní Valerie Ka tánková a pan Alois Brtna.
Listopad
Od spontánního nad ení p es rozpa ité reakce a po ostré projevy nevole asi to bylo

mo no sly et v adách na ich ob an poté, co ZM schválilo návrh na pojmenování slepé
uli ky vedoucí z Banskobystrické sm rem k bývalé ciheln naproti ulici Dlouhé hony po
fiktivní postav Járy Cimrmana. Na vlastní akt dedikace p ijeli i auto i této postavy a dnes
lenové populárního pra ského divadla Járy Cimrmana v ele se Zde kem Sv rákem. Ten
okam ik nade el 11. listopadu v 11 hodin. Za p ítomnosti velkého po tu nad enc i pouhých
zv davc po ídila brn nská TV z celé události záznam, který byl pozd ji odvysílán v
regionálním zpravodajství. Po úvodním slovu starosty L. Filipiho promluvil místostarosta O.
Pospí il a poté bylo slovo p edáno Zde ku Sv rákovi, který konstatoval, e Brno- kovice
jsou po Roztokách a Olomouci t etím m stem, které má ulici toho jména. Poté p ítomní ústy
svých zvolených zástupc a host p ipili sektem na zdar nové ulice a p ítomní hudebníci zahráli
starou dobrou hymnu Zachovej nám Hospodine. Na kovické radnici, kam se pozvaní hosté
odebrali, byly slavnostn vyhlá eny výsledky literárn -výtvarné sout e ák a student kol
"Jára Cimrman aneb po stopách génia". Ty nejlep í obrazy a kresby byly vystaveny a do
konce roku v chodbách kovické radnice. Úsp ch celé akce byl mimo ádný.
Zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání souhlasilo se zm nou regula ního plánu
centrální ásti
kovic, která umo ní výstavbu dal ího rodinného domu na samém konci ulice
Úlehle. V listopadu rada M zavedla novou metodiku dotování neziskových organizací a
schválila dal í smlouvy s V. Koktou na roz ení informa ního systému stojan a ukazatel
(tabulí) pro na i M .
Dne 25. listopadu zem ela pracovnice ÚM paní Zde ka Kytnerová, která se od
po átku ú adu v roce 1991 v novala sociální problematice starých a zdravotn posti ených
ob an .
Mezi listopadové jubilanty, kte í se do ili 90 a více let pat í paní Vilemína Blahutová
(96 let), paní Bo ena Pohlová (94 let), paní Emilie Huta ová, pan Bohumil Votava a paní
Justina Ambrosij uková (92 let).
Prosinec
Na své prosincové sch zi schválila rada smlouvy a zám ry, které je v lednu roku
2005 umo ní vrátit na p vodní místo pod mostem hradecké radiály p es ulici Grome ovu
sb rné st edisko odpad . P edpov di skeptik se tedy, zapla pánb h, nenaplnily. ÚM vyzval
echny ob any, aby nav tívili na i radnici a po ádali v pr hu roku 2005 o vým nu
ob anských pr kaz star ího data vydání za nové, odpovídající sou asným po adavk m EU.
Dal í ást budovy v areálu Vyso ina na Kola íkov 3 je volná. ÚM proto vypsal
výb rové ízení na jeho obsazení. Toté se týká i 4 zahrádek, z nich 2 jsou v bývalé Ciheln ,
jeden v Podhájí u budovy esmadu a tvrtý v lokalit Jezer vky. K pronájmu byl nabídnut i
nebytový prostor v bytovém dom itná 15. Na ulici Sibi ské 62 se po neplati ích uvolnily
dal í 2 byty. Oba jsou malé, le dluh na nich váznoucí je veliký.

Výstavba, doprava, podnikatelské aktivity
Leden

V
kovicích na Vránov ulici 116 zahájilo innost nové privátní pracovi
rehabilitace. Vedle b ných rehabilita ních procedur nabízí pracovnice i klasické a relaxa ní
masá e. Firma Santus poskytující domácí zdravotní pé i nabídla své slu by nej ir í ve ejnosti.
V jejím sortimentu nabídek jsou pé e o le ící pacienty, p evazy, o et ení stomií a katetr ,
injekce a odb ry krve, o et ovatelská rehabilitace, podávání lék , m ení krevního tlaku a dal í

pot ebné úkony, ke kterým je zapot ebí vedle odborného vzd lání i mimo ádn citlivý p ístup
k pacient m.
Únor

Rada M projednala nutnou opravu vozovky v ulici Jandáskov od mostku p es potok
Rakovec sm rem k lesní cest do Sob ic a souhlasila s její úpravou tak, aby snesla zatí ení i
kými mechanismy a nákladními automobily. Rada rovn schválila smlouvu o dílo na
vytvo ení sochy sv. Vav ince pro prostranství p ed Vav ineckou vinárnou vedle kostela.
Práce na pravé polovin hradecké radiály sm rem do centra pokra ovaly i p es zimní
síce. Byly namontovány ímsy, do nich jsou ulo eny kotvy svodidel z vnit ní strany mostní
konstrukce, z venkovní strany pak kovové dr áky protihlukových st n. Probíhá osazování
nových ocelových díl na ela mostních trám , probíhají p ípravy na montá kabel , jimi
bude mostní konstrukce dodate
p edpjata a do záv re né fáze vstoupily práce na úpravu
mostních dutin, kudy jsou práv p edpínací kabely a lana vedeny. Podle vyjád ení editelství
silnic a dálnic R a firmy Firesta a.s. je mo no po ítat s plným uvedením postu do provozu
v pr hu m síce dubna tohoto roku. Délka ka dé poloviny mostu iní 225 m.
V únoru rovn prob hla na Mokré Ho e rekonstrukce vedení vysokého nap tí
elektrické energie na konci ulice Tuma anovy a v lokalit Skrej . Proud byl vypnut p es den
celkem ty ikrát, kody na vegetaci byly minimální, jak se v ak projevily tyto výpadky elekt iny
v chodu domácností se lze domnívat.
Kv ten
To, co se nepoda ilo za dlouhá léta p edchozích koali ních vedení kovické radnice
kone
slaví úsp ch. Historická budova bývalé sladovny, její d jiny sahají a do první
poloviny 17. století, dnes nej ast ji ozna ované jako sýpka p vodního pivovaru uzavírající
východní stranu dne ního hodového areálu, byla kone
opravena. Budova byla staticky
zaji na, proto e léty uva ování, projektování, sch zování a diskutování nebylo ve prosp ch
této stavby u in no tém nic. Fantasmagorické projekty p edpokládající propojení bývalé
pivovarské hospody se sladovnou prosklenými tunely, projekty vycházející z kompletní
likvidace budovy a postavení supermodení budovy za mnoho desítek milion byly spí k
smíchu a popudily adu na ich ob an , kte í by rádi vid li ú elné vyu ití budov bez ru ivých
moderních zásah do posledních zbytk historických budov, které nám je zbyly.
Budova tedy byla zpevn na dv ma elezobetonovými v nci, zrekonstruována byla d ev ná
nosná konstrukce jednotlivých pater v etn dubových trám , které ji podpírají. St echa byla
pokryta novou bobrovkou tak, aby odpovídala vzhledu st echy v p vodní historické podob .
Ji ní a západní st na byla zven í zbavena zbytk opadávající omítky a zpevn na cementovým
nást ikem, na který bude mo no v budoucnu nanést definitivní omítku. P vodní ocelový kryt
zast ující vstup do podzemí v etn nákladního výtahu byl odstran n a nahrazen vzhledn í
ev nou konstrukcí. P vodní i nové d ev né stavební prvky byly o et eny fungicidními a
insekticidními p ípravky. Uvnit budovy byl odstran n p vodní strop mezi p ízemím a prvním
patrem, ím vznikl prostor o rozm rech cca 10 x 30 m s p eva ující vý kou místnosti tém 6
m. Ve st ní ásti, tedy v podkroví, z stala zachována dv p vodní podla í. V p ízemní ásti
objektu v ak bylo nutno ponechat mohutné p né nosné trámy v etn podp r. Jejich vhodná
úprava doká e jist v budoucnu p íjemn roz lenit velkou prostoru k intimn ímu vyu ití p i
po ádání spole enských a kulturních akcí. Ji nyní by bylo mo né stavbu provizorn vyu ívat v
ípad nouze jako náhradní kryté prostory, rozhodn v ak je nutné vy it otázky bezpe ných
a kapacitn dosta ujících vstup a únikových cest. První kroky tedy byly vykonány. koda jen,
e k oprav nedo lo d íve, nejspí by asi tolik nestála a mohlo se na ní erpat i z fond obnovy
památek m sta Brna.
Od kv tna roz ila sortiment podávaných nápoj o kru ovického Mu ketýra a valtická
vína populární kavárna a cukrárna V trník na Palackého nám. koda jen, e podobných

istých a útulných kavárni ek a cukráren nemáme v

kovicích víc.

erven
V tomto m síci byla dána do u ívání ve své definitivní podob ást cesty v ulici Pod
zahradami. Jedná se o ást spojující tenisové kurty s dal ími p ilehlými ástmi Mokré Hory,
které a dosud byly áste
opomíjeny. Cesta dostala nový povrch ze zámkové dla by, p ed
tím v ak zde byla polo ena spla ková kanalizace, která stále citeln chyb la. Díky problém m
s kvalitou podlo í se celková stavba prodra ila o cca 130.000 K na 2 miliony. Úpravou
povrchu vznikla i nová parkovací místa pro n kolik vozidel, vozidla p ijí jící od ul. B.
Antonínové mohou dojet a k za átku kurt . Zbývající ást je odd lena pro p í a cyklisty
zábranami tak, aby byla minimalizována mo ná kolize aut s cyklisty a chodci.
Otázka parkování n kterých automobil v
kovicích mimo vyhrazená místa je stále
aktuální. Parkovat na chodníku s vozidlem, jeho hmotnost ji dop edu varuje, e dojde
k destrukci dla by se dnes pova uje za v c p ímo p irozenou. Aby se dosavadní skromná
parkovací místa co nejvíce roz ila byly na náklady M n které chodníky p edlá ny,
esn ji vybetonovány nebo vyasfaltovány. P esto i nadále bezohlední idi i stav jí svá vozidla
na dla dicové chodníky. Nej ast ji se s tímto ne varem setkáváme na ulici Uprkov .
V ervnu byla otev ena restaura ní zahrádka u Bistra Schwarz na Ren ov ulici. V
sortimentu se objevila dv nová piva a oblíbené speciality bramborákového rázu.
ervenec-srpen
i p íle itosti Vav ineckých hod byla otev ena znovu pro ve ejnost pivnice se
zahrádkou, které jsou sou ástí Vav inecké vinárny. Zda to je p edzv st znovuotev ení celé
provozovny t ko íct. Rozhodn tento druh pohostinství v historické ásti
kovic citeln
chybí. Na Hapalov ulici byla znovu zprovozn na jídelna ve ejného stravování. Novým
nájemcem je firma Pavla Rychlíka.
Zá í

V zá í pro ily
kovice velmi svízelní dopravní týdny díky ne astn naplánovaným
opravám k ovatky Ku imská-Palackého t . a té díky oprav silnice a mostu na hradecké
radiále. Byla to u druhá takto nezodpov dn vyvolaná kolapsová situce. Díky za ni v em
organizátor m Brn nským komunikacím a.s., M Brno-Medlánky, Dopravnímu podniku
m.Brna i Policii R. Snad u se podobná situace nebude opakovat.
Ve druhé polovin zá í zahájila na Z na Uprkov ulici soukromá výuka angli tiny pro
malé skupinky zájemc . Výuka je kombinovaná s aerobikem. Zajímavá podnikatelská aktivita
nabízí slevy pro u itele a studenty, dokonce i zdarma ob erstvení b hem výuky.
Listopad
Záv r roku p inesl na im ob an m a v em automobilist m projí jícím na í M
dlouho o ekávané uvoln ní silni ní dopravy na Hradecké radiále. Most byl opraven a dán do
plného u ívání. Zato v prostoru u kasáren byla pro ve ejnost uzav ena silni ní doprava, dokud
nebudou dokon eny práce na k ovatce a vybudována autobusová zastávka.
Tak nám zase byla odebrána autobusová linka . 41, která po dobu oprav hradecké
radiály jezdila p es centrum
kovic. Nyní ru ené opat ení bylo chváleno zejména ob any z
Mokré Hory. Dopravní podnik m. Brna na ádost na í samosprávy reagoval záporn s tím, e
linka vedoucí p es centrum
kovic není nutná a doprava bude ena p estupy na zastávce u
Kronovy ulice. Dopravní podnik zase jednou ukázal pro koho jezdí.
Prosinec
Na záv r roku bilancovali i kovi tí katolíci co bylo vykonáno p i opravách zdej ího
kostela. Byly po ízeny nové omítky a jejich nát ry, byl zhotoven nový pískovcový sokl kolem

celé stavby, obnoveny v ní hodiny, zateplila se velká okna v chrámové lodi a vym nila se
okna v sakristii a ve v i. Opravy stály 1,7 milionu, z toho dotace m sta Brna inila 0,3
milionu. Zbytek byl pokryt z dar v ících.
Kade nický a kosmetický Salon Pauli v nákupním st edisku Vyso ina nabízí
náv vnicím a klientkám vedle klasických slu eb i nové slu by: dárkový prodej v etn
bi uterie a posezení v cukrárn s d tským koutkem.

kolství a zdravotnictví
Leden

Nejsem si tak docela jistý, zda práv do této ásti kroniky nále í malá vzpomínka na
minulou p edváno ní dobu. Proto e v ak celé prostranství mezi kostelem sv. Vav ince a
Vav ineckou vinárnou dostalo novou a krásnou tvá , stalo se pravd podobn místem vzniku
nové tradice p edváno ního vystoupení d tí z na ich mate ských a základních kol. To
leto ní vystoupení se uskute nilo v pond lí 15. prosince, tedy je více ne týden p ed
Vánocemi. Nové kamenné schodi poslou ilo jako pódium, na kterém se postupn vyst ídaly
ti z M Kárníkova, M kova, Novom stská a krétova. Pod vedením svých paní a sle en
itelek za pom rn mrazivého po así, kdy foukal vítr a za aly se sypat první vlo ky sn hu,
zpívaly d ti koledy, recitovaly básni ky se zimní a váno ní tématikou, n které dokonce
zatancovaly. Nadcházející soumrak spolu s rozsvícenými sv tly vytvá ely milou p edváno ní
pohodu nejen d tem, ale i jejich doprovodu maminkám, babi kám, tatínk m a v em, kdo se
na vystoupení svých d tí p li podívat.
Ob anské sdru ení Nad je p sobící ve stacioná i na Hapalov zve ejnilo nabídku v em
senior m pro smysluplné trávení volného asu. Od 9 hodin ráno nabízí náv vník m pohybové
cvi ení, spole enské hry, p ípadn zajímavé a nenáro né domácí práce pro ukrácení dlouhé
chvíle. Náv vníci zde mohou za výhodných podmínek poob dvat (k dispozici je výb r ze
dvou jídel za 36 K ) a vyslechnout n kterou ze zajímavých p edná ek nebo besed, které
Nad je pravideln organizuje.
Tém na konci ledna uspo ádal D m d tí a mláde e na Je né p edná ku o tajemství
ísel, ur enou spí e pro dosp lé.
Jako ka doro
i letos vytáhly do boje o nové p ed kolá ky na e mate ské koly.
Nabízejí, kde je to mo né, ú asné výukové programy, nejr zn í aktivity, které mají jen ony.
Po se tení nabídek vychází, e prakticky v echny nabízejí p ibli
toté , jsou v ak lep í ne ty
druhé.
Na sebe upozornila rovn Z na Novom stské tím, e výte
usp la v mezinárodním
výzkumu PISA, který ov oval jazykové, matematické a p írodov dné znalosti patnáctiletých
ák . Z celé R se zú astnilo 110 kol v ech typ v etn gymnázií, na e Z se umístila na
íjemném 39. míst . V p írodov dné oblasti prokázali áci znalosti pr
rné, v oblasti
matematiky byla úsp nost nejlep ího áka 83% a v oblasti jazykové dokonce 94%.
Základní kola na Horáckém nám stí zahrnula do t lesné výchovy pro své áky lekce
bruslení. Jsou ur eny pro áky 4. a 5. t íd, výuka bude probíhat dvakrát týdn v lednu a únoru
na zimním stadionu na Vodov v Králov Poli.
ezen

áci Z na Novom stské, která je za azena do sít kol s roz enou výukou jazyk si
vedli velmi dob e v m stském kole konverza ní sout e v angli tin . Jan Mal ek a Hana
Fitzová obsadili 5. a 4. místo v silné konkurenci, zatímco Barbora Pintoflová ve své kategorii
vyhrála m stské i krajské kolo a postoupil a do kola celostátního.
stská policie zavedla novou slu bu pro seniory, projekt Centrum tís ového signálu.
Pomocí za ízení zakoupeného zájemcem je mo no se telefonní linkou spojit s opera ním

centrem M stské policie. Dálkovým ovlada em se mohou senio i v p ípad zdravotní
indispozice spojit s centrem, které okam it vy le léka e do bytu posti ené osoby.
Duben

koly i kolky, na |Horáckém nám stí i na Tuma anov se chystají blýsknout se na
ve ejnosti dovedností svých ák . Tentokrát to jsou výrobky, které s nadcházejícími
Velikonocemi p ipravili pod dohledem u itel áci. M na krétov láká budoucí
ed kol ky pozváním na ka dé pond lí na den otev ených dve í.
Kv ten
Na Den matek p ipravila M na Kárníkov pro v echny star í spoluob any pásmo
básni ek, písni ek a tane , které p edvedlo v odpoledním ase v jedné ze svých t íd.
kovice se ukazují být líhní úsp ných sportovc ve sportech, které nepat í k t m
tradi ním. O tom sv í i úsp ná vystoupení florbalových hrá ze Z na Novom stské na
nejr zn ích sout ích i pohárech. Tak dru stvo v kategorii Elév skon ilo na 2. míst v
celorepublikové sout i. Kluci F. Gregor, F. Kejlík, J. Ondryá , M. Kristek, D. Hru ka, A.
Kytner, L. PLavec, D. Smí ek, O. Teplý a A. Pokorný pod vedením trenéra L. Haluzy si
vyslou ili uznání v ech.
ervenec-srpen
V souvislosti s blí ícím se pojmenováním nové uli ky v
kovicích po Járovi
Cimrmanovi vyhlásila M Brnokovice a Mokrá Hora literární a výtvarnou sout
ák a
student základních a st edních kol na téma "Jára Cimrman, po stopách génia". Záv r a
vyhodnocení sout e jsou plánovány na listopad tohoto roku, k p edání cen slíbili ú ast i
lenové Divadla Járy Cimrmana z Prahy.
Zá í

V tomto roce je tomu ji pojedenácté, kdy na Z Horácké nám. bude otev ena
sportovní t ída se zam ením na zápas. P esto e se studijní program vymyká b nému
standardu (mnohem více hodin t lesné výchovy v etn té mimo kolní), je finan ní p ísp vek
rodi jen 1500 K na kolní rok. Tento typ výuky je slu
dotován státem.
Dne 14. zá í byla vyzkou ena nová metoda sb ru pou itého textilu pro humanitární
ely. Automobil s obsluhou vyjel po p edem vyzna ené trati se zastávkami a posádka
kontrolovala p edávané od vní sou ásti ur ené na pomoc pot ebným nemocným v chudých a
zdevastovaných zemích. Podobná svozová akce se má zopakovat i v listopadu.

íjen

K 1. íjnu ukon ila svoji dlouholetou a prosp nou zdravotnickou práci praktická
tská léka ka MUDr. Kv ta Ludvíkovská. Její praxi resp. v í ást klientely na
Banskobystrické ul. p evzal MUDr. Ji í Chudá ek.
Prosinec
Proto e as p edváno ní je ji napln n oním kouzlem nadcházejících nejromanti
ích
svátk v roce, inspiruje tento as prakticky ka dého k n emu p knému. I letos se se ly d ti z
kovických kolek a kol na nedávno vybudovaném nám stí ku se schodi m mezi kostelem
a Vav ineckou vinárnou, aby p ips ly k nadcházející váno ní pohod . Pásmem písni ek a
íkánek
kovické vánoce pod vloni zasazenou jedli kou vytvo ili i letos na i nejmen í
íjemné adventní odpoledne.

Ve ejný po ádek a ivotní prost edí
Leden

Nedlouho po vstupu do roku 2004 úsp
zasáhla hlídka strá ník MP v p ípad eny,
které se zabouchly dve e od bytu, kde práv na ho ícím sporáku va ila. Díky pohotovému
zásahu technika MP byl byt otev en a na poslední chvíli zlikvidován zdroj mo ného budoucího
po ár. Vzhledem k tomu, e se jednalo o bytový d m na Horáckém nám stí 11 mohlo být
vystaveno nebezpe í po áru mnoho rodin nájemník . O necelý týden pozd ji v podve erních
hodinách op t na Horáckém nám stí zadr ela hlídky strá ník skupinu mladých lidí, kte í chvíli
edtím pomocí sprej pomalovali pomník stojící uprost ed nám stí. K potrestání byli p edání
Policii R.
Únor

I pro rok 2004 zajistila radnice podpisem smlouvy s firmou Ecotechniek CZ, s.r.o.
bezplatný odvoz nebezpe ného chemického odpadu v dr ení fyzických osob, ijících na území
na í M . Svoz byl naplánován na polovinu m síc b ezna, kv tna, ervence, zá í a listopadu a
bude proveden shromá ním na obvyklých 8 místech
kovic a Mokré Hory.
e mezi sprejery jsou aktivní i dívky se p esv ila hlídka MP, kdy 7. února po
oznámení o po kození fasády domu zadr ela skupinu d tí. P ípad byl k dal ímu do et ení
edán Policii R. Zhrzený mladík byl zadr en hlídkou MP na Horáckém nám. . 8 v no ních
hodinách 15. února. Sv j vztek, e se nem e dostat ke své dívce si vybíjel na sklen ných
výplních dve í. Byl zadr en a zp sobenou kodu musí nahradit.
ezen
Tak nám ú edníci na radnici vymysleli nový systém blokového
ní ulic a parkovi
v na í M . Byl vypracován do detail , z ejm se myslelo na v echno, jen se jaksi nepo ítalo
s neukázn ností idi aut, kte í v ulicích odkládají svá vozidla. P es noc i p es den. Zde je
zapot ebí zavést p ísný postih v ech ignorant .
Hned po átkem m síce zadr eli m st tí policisté v dom nedaleko Vránova mlýna
mu e, který se vloupal do jednoho z tamních dom a kradl. K zám ru rozprodat sv j lup se
iznal, byl p edán hlídce policie R. O den pozd ji oznámila nález kuf íku s vysokou ástkou
pen z a doklady u prodejny Billa na Podp rov ulici poctivá ena. Kuf ík s celým obsahem byl
edán p íslu ník m Policie R.
První, jarní ást úklidu cihelny mezi
kovicemi a Medlánkami si vzali na starost d ti
z Junáka a odvedly jako tém ka dý rok neuv itelný kus práce. Pomáhali op t lenové
Komise P a dal í dosp lí dobrovolníci.
Duben

íslu níci MP z kovického revíru ú inn zasáhli 27. dubna na Mokré Ho e proti
majiteli n meckého ov áka, který se o svého psa p íli nestaral, tak e pes asto bez náhubku
voln pobíhal po okolí a napadal kolemjdoucí lidi a jejich psy. Proto e se nejednalo o první
ípad, byla kauza p edána ÚM ke správnímu ízení. O dva dny pozd ji zasahovali na i
st tí strá níci podruhé v restauraci Vyso ina, kde p sobil potí e opilý mu . Byl p edán na
protialkoholní záchytnou stanici.
Kv ten
Zdá se, e v
kovicích ubude op t jedna malá lokalita, která nám a dosud d lala
spí ostudu. Je v padesátých letech, kdy t i obytné bloky v dolní ásti Sibi ské vystav la
Královopolská strojírna pro své nové zam stnance, z nich ást tvo ili politi tí emigranti z

povále ného ecka, vznikla v prostoru sm rem k jám cihelny s tichým souhlasem národního
výboru malá nelegální zahrádká ská kolonie. Práv ekové tehdy s povd kem p ijali mo nost
novat se i zde své zálib . Léta uplynula a z p vodních obyvatel zde ji nikdo ne ije. Nicmén
neudr ované poz statky zahrádká ské kolonie hyzdí prostor dodnes v etn slepenc boudek z
eva a plechu, v e navíc obehnané rezavými ostnatými dráty. Radnice vyzvala u ivatele
pozemk k legalizaci u ívání cestou nájemních smluv. Pokud se tak nestane, budou ploty a
stavby zlikvidovány a postupn plocha upravena jako parková. Mo ná jako ur itou
kompenzaci nabídl ÚM zájemc m o zahrádku k pronájmu obecní pozemek za kovickými
kasárnami a dv zahrádky v Ciheln .
Nemít tak m stskou policii, ani by se lov k nezasmál. Tentokrát v dopoledních
hodinách 21. kv tna zasahovali na Palackého nám. v autobusu linky 41 proti namol opilému
kominíkovi. Zásah spo íval v tom, e mu e v erném museli vynést z vozidla a poté jej p edat
sanitce. O týden pozd ji pak museli zasáhnout v restauraci Vyso ina proti dv ma rvá m, kte í
zp sobili na za ízení vinárny kodu. Vzniklá koda p ekvalifikovala jejich p estupek na trestný
in. Proto zasáhla i Policie R. Na samém konci kv tna zadr ela v dopoledních hodinách
hlídka MP u prodejny Billa mu e, který z n kolika dom na itné vytrhal ozdobné hliníkové
li ty. Zlod j vyhro oval policist m a posléze je i napadl. Byl zklidn n a za pou ití síly a poté
edán Policii R.
erven
Na e m stská policie op t úsp
zasáhla, kdy od náhodných kolemjdoucích p evzala
zadr eného lupi e dámské kabelky. Stalo se to na kone né tramvaje a lupi byl p edán po
zaji ní p íslu ník m Policie R. M stská policie rovn pomohla staré paní, která volala ve
svém byt o pomoc. Upadla, zranila se a nemohla si otev ít dve e. Policejní technik dve e
otev el a hlídka zavolala zran né paní léka skou pomoc. Ve ve erních hodinách byla vyslána
hlídka MP na Horácké nám stí, kde se p íli hlu
a vulgárn bavila skupinka mláde e.
Nejagresivn í byl 14letý hoch pod vlivem alkoholu. P ivolaný léka v ak konstatoval mírnou
opilost, proto byl mladík p edán hlíce Policie R, která jej transportovala k rodi m.
Známý socha ský ateliér pod irým nebem na Mokré Ho e u Vránova mlýna vyzval
zájemce z ad movit ích podnikatel na spolusponzorování terénních úprav v okolí mlýna,
kde probíhají socha ská sympózia, setkání p íznivc um ní nebo tudy jen lidé na procházkách
procházejí. V ina prost edk i práce byla v nována na odvodn ní areálu a zpevn ní hráze
rybníka.
ervenec-srpen
es léto byly kone
provedeny terénní úpravy v areálu nákupního st ediska
Vyso ina. Zákazníci i procházející si za p edcházející m síce a léta krom dlá ných chodník
a schod vytvo ili vlastní cesti ky p es trávu a blátivé plochy. Nyní byly alespo pro letní
období provizorn zpevn ny ty ásti, kde podlo í hrozilo zborcením. Z d ev né kulatiny byly
vytvo eny i stupn , tak e ji tolik nehrozí nebezpe í úraz . V zimním období v ak samozvaná
ina nebude udr ována.
Zá í

Opilou trnáctiletou dívku na el náhodný chodec v Zamilovaném hájku. Odnesl ji a do
ulice Podhájí, kde d e, které vypilo s kamarádkou litr vodky, p evzala hlídka MP. Ti u
za ídili dív in transport do D tské nemocnice. Druhá dívka z ejm je byla schopna odejít
sama dom . 7. zá í hlídka MP z ejm zachránila ivot mu i na Letovické ulici, kterého stihl
epileptický záchvat. Byl p edán do pé e rychlé léka ské pomoci, která zajistila jeho p evoz do
nemocnice. Rovn v zá í zajistila m stská policie opilého idi e, který poté, co se svým vozem
vyvrátil dopravní zna ku usnul za volantem svého vozu. Stalo se na M kov ulici.

íjen

Dne 18. íjna uspo ádala Pliva-Lachema besedu s ob any na í M v novanou
sou asnému provozu závodu, jeho p ípadným ekologickým problém m a jejich ení.
Pozornost byla v nována ochran P, jeho hlavním zne ovatelem v p edchozích létech
práv Lachema byla.
V íjnu prob hla druhá etapa
ní neproniknutelných ke a hou tin na strmých svazích jámy
bývalé cihelny. Podzimní ást úklidu dokon ily tentokrát za pomoci a vedení dosp lých d ti z
PTO Severka. Proto e jsou v ak na i spoluob ané
ata, na ja e budou strán zase plné
odpadk .
stská policie zadr ela vandala, který v no ních hodinách sprejem st íkal na interiér
zadního vozu tramvaje v ní jel. Proto e koda p evý ila zákonnou hranici, byl mladík s
podez ením na trestný in p edán hlídce Policie R. Dal í úsp ný zásah zaznamenala MP na
Horáckém nám stí, kde na popud syna musela hlídka otev ít byt star í eny, která neotvírala.
Po otev ení bytu na la hlídka le ící star í enu, která v bolestech volala o pomoc. Byla p edána
rychlé léka ské pomoci, která zajistila její hospitalizaci.
Listopad
Hned po átkem listopadu zasáhla dvakrát úsp
hlídky PM. Poprvé, kdy v prostoru
benzinové erpací stanice pod ulicí B í K
zadr ela mu e, který se dobýval do
zaparkovaného vozidla, podruhé, kdy v travnatém prostoru koleji tramvaje sm rem k
vozovn Medlánky le el nehybný mu . Pozd ji se ukázalo, e jde o siln opilého lov ka, který
hlídku napadl a musel být zákonnými prost edky umravn n a p edán do protialkoholní
záchytné stanice.
Prosinec
Asi problémy zp sobilo rozhodnutí ÚM p emístit sb rný kontejner na starý papír z
ulice Ren ova u . 28 o n kolik dom dál ke koteln u domu . 32. Na i spoluob ané jsou
opatrní na krok a lze o ekávat, e se papír bude hromadit i na p vodním míst .

Kultura a sport
Leden

Výstavní rok 2004 v Galerii na radnici byl odstartován výstavou v novanou p evá
kv tinovým záti ím Ing. Vladimíra Kropá e. Vladimír Kropá není v na í galerii nová kem,
jeho obrazy jsme m li mo nost obdivovat ji p ed n kolika málo léty. Tentokrát roz il
výstavu ze svého ateliéru o etn í krajinky a vystavil i svoji krásnou olejovou kopii slavného
Repinova obrazu Kozáci pí í dopis sultánovi.
Dne 17. ledna uspo ádal Fotbalový oddíl SK
kovice turnaj mlad ích ák v halové
kopané. Na e dru stvo A z p ti zú astn ných obsadilo 3. p ku, dru stvo B skon ilo jako
poslední.
Únor

Ob anské sdru ení Verbum et Musica p i farnosti C H v
kovicích op t vyhlásilo
výtvarnou sout pro d ti a mláde s názvem Velikonoce a my. Sout byla vypsána pro
tvorbu inspirovanou k es anskými tradicemi Velikonoc i pro skupinu tvorby bez této vazby a
to pro ty i v kové kategorie od 6 do 18 let. Bylo rozhodnuto, e vystavené exponáty budou
po skon ení sout e a vyhlá ení výsledk nabídnuty ve ejnosti k prodeji a výt ek bude
nován na konto d tské vesni ky SOS v Brn -Medlánkách. Uzáv rka sout e byla vypsána
na 1.4. 2004.
Po n kolika letech odmlky jsme v Galerii na radnici op t p ivítali milou dvojici

výtvarnic, malí ku Dr. Helenu Puchý ovou a kerami ku Ladislavu B kovou. Ob um lkyn
spolu vystavují ji adu let a jejich výtvory se vzájemn velmi dob e dopl ují. Jako v dy i
tentokrát p eva ovaly mezi obrazy H. Puchý ové, která zde zastupovala Ateliér Puchý , obrazy
krajin z Vyso iny, jí dob e známé ásti árských vrch a hornímu povodí Svratky. Ladislava
ková op t nadchla svým podmanivým ztvárn ním figurek a pohádkových i lidových
postav ve vypálené glazované hlín . Výstava m la úsp ch jak um lecký, tak komer ní.
Konec února pat il turist m, kte í se probudili ze zimního spánku a rozhodli se
uspo ádat první pochody. 27.-29. února vyrazili na ernohorské lápoty v délce od 7 do 51
km. Start byl ji tradi
ve Vav ineckém areálu.
Ve dnech 7. a 8. února prob hl v rakouském Wolfurtu mezinárodní turnaj en a dívek v
zápase.
kovické sportovkyn op t nezklamaly. V kategorii en získala Andrea Friedrichová
skv lé 2. místo. Na Mistrovství R v Kladn o týden pozd ji vyhrála na e d ata co se dalo:
v ákyních zvít zila Nela Peterková a 2. a 7. místo v této kategorii získaly na e dívky, v
kadetkách zvít zily Lenka Martináková a Lenka ezá ová, 2. místo obsadily rovn
kovanky. V Juniorkách zvít zila Lenka Martináková a v enách Andrea Friedrichová. Do
reprezentace R na rok 2004 byly nominovány Andrea Friedrichová a Lenka Martináková.
14. února uspo ádal klub rodi a p átel Z na Novom stské ji 15. ro ník turnaje ák
koly ve vybíjené. Turnaje se zú astnilo p es 120 ák ve v ku od 9 do 15 let. Turnaj
sponzorovala Jihomoravská energetika, vlastní organizace se ujali Marie ídká a Zden k
Berná ek. Lednový fotbalový turnaj mlad ích ák v halové kopané se zopakoval 21. února,
turnaje se zú astnilo op t p t tým . Na e A dru stvo si o p ku polep ilo a skon ilo na 2.
míst , dru stvo B skon ilo op t poslední.
ezen
Dvojice výtvarnic Hana Pospí ková a Ing. arch. Hana Berková se rozhodly p edstavit
svoji tvorbu v Galerii na radnici v b eznu 2004. Hana Pospí ková m la zde svoji premiéru ji v
roce 1996, kdy zaujala jemn provedenými krajinkami, obrázky kv tin i jednotlivých kv .
Akvarely a pastely byly a jsou v její tvorb up ednost ovány. Stejnou cestou se vydala i její
bývalá spolu ákyn z brn nské
ing. arch. Hana Berková, dcera brn nského výtvarníka a
pedagoga Josefa Umlá ka. I H. Berková dává p edost akvarel m a pastel m, v její tvorb
ak p evládají krajiny dopln né lidovou architekturou. Ob výtvarnice spolu za aly
vystavovat v roce 2002 v Jimramov .
Letos poprvé byly vyhlá eny výsledky sout e Sportovec, trenér a inovník M
Brno- kovice a Mokrá Hora, tentokrát za rok 2003. Sportovce roku se stali: eslav Ulrich
(fotbal TJ Orel), Ond ej Pavlí ek, Lambert Prukner jun. i sen. a Andrea Friedrichová (v ichni
zápasníci TAK Hellas), Jakub Ma ek a Martin iler ( krasojízda TJ Sokol) a Jakub Dospiva
(fotbal TJ Sokol).
Trenéry roku 2003 se stali Libor Kolarovics (fotbal SK
kovice), Milan
ek
(zápas TAK Hellas) a V ra B ínková (krasojízda TJ Sokol).
Sporotvními inovníky roku se stali Ji í Prchal (TJ Orel), Franti ek Ne as (TAK
Hellas), Miroslava Zelní ková (TJ Sokol) a Milo Bedná a Josef Ol a (SK
kovice).
Zvlá tní ocen ní získala za celo ivotní innost v t lovýchov a sportu cvi itelka d tí a mláde e
ra Kosmáková (TJ Sokol).
O posledním b eznovém víkendu uspo ádala M na Mokré Ho e výstavku dílek je
vytvo ily se svými sv enci paní u itelky k nadcházejícím Velikonocím. Krom rodi
nav tívily výstavku i d ti ze Z v sousedních Jehnicích.
Duben

Jist nejsiln ím kulturním zá itkem dubna byl koncert Donna quartetu na kovické
radnici. Ve st edu 21. dubna vystoupilo jmenované kvarteto p vabných mladých dam ve
slo ení Dana Suková 1. housle, Lenka Zichová- 2. housle, Gabriela Jiráková viola a Iveta

Vacková violoncello. V jejich podání zazn ly skladby G. Gershwina, L. Bernsteina, J. Je ka
a dal ích. Koncert uspo ádala agentura Communio pro Arte, po ad konferoval Mgr. Ji í Mottl.
K Velikonocím p ipravilo o.s. Verbum et Musica v prostorách Sboru Pán C H v
kovicích ji tradi ní výtvarnou sout Velikonoce a my. Do sout e se se lo neskute ných
více ne 500 prací ztvár ujících duchovní i sv tskou podobu Velikonoc. Poprvé byla
umo na ú ast i student m a ák m od 15 do 18 let. Porota slo ená ze studentek d jin um ní
FF MU m la nesmírn t kou práci. Je h v ak na tom byli ti, kdo se rozhodli ud lit ceny
za nejlep í dílo bez ohledu na v k. T mito zvlá tními cenami letos odm nili subjektivn
zvolené obrazy brn nský biskup C H, moravský komtur ádu sv. Lazara jeruzalémského a
starostové M Brnokovice a Mokrá Hora a Brno-Medlánky. Záv r sout e a vyhla ování
vít
natá ela brn nská televize, odvysílán byl po ad v K es anském magazínu.
Druhá polovina dubna byla té v nována na radnici výstav výtvarného um ní.
Tentokrát se p ijeli se svojí tvorbou pochválit áci ZU v Nám ti nad Oslavou pod vedením
svého u itele a nám dob e známého malí e a p ítele Jana Marii Krej ího. Maje mo nost
srovnávat s jinými ZU v tomto oboru um ní mohu íct, e nám ská kola ji n kolik let dr í
nesmírn vysoký a vyrovnaný standard svých ák . Jan M. Krej í se má skute
ím
pochlubit.
Kv ten
Mezi nejpopulárn í sou asné brn nské malí e nále í Ing. Ivan Kulheim, který
uspo ádal v Galerii na radnici ji druhou výstavu. Ta kv tnová m la název Obrazy z domova i
odjinud a malí nás zavedl na místa, která jej v posledních letech nejhloub ji zaujala svojí
krásou a p ív tivostí. P es adu krásných obraz ze západní Francie, severní Itálie i ecka
nejvíce náv vníky zaujaly obrazy z Vyso iny. V té e dob na chodbách radnice vystavovali
siln emotivní fotografie lenové Sdru ení p stounských rodin. Jejich projekt D m na p li
cesty je pokusem o pomoc mladým lidem, kte í se po opu ní d tských útulk a
diagnostických ústav poprve ocitli v dravé lidské spole nosti.
Za átek kv tna byl op t ve znamení dálkových pochod . Jejich organizátorem byl jako
adu p edchozích let Klub eských turist Moravské Slávie
kovice a 10. a 16. st edisko
Junáka. V pátek 7. kv tna to byl pochod v rámci Sv tového dne IVV na 5 20 km v okolí
kovic. Následující sobota a ned le byla v nována pochodu Lesnickým Slavínem s p ími
trasami od 5 do 50 km, rovn se startem a cílem v
kovicích v areálu pivovaru.
Na konci kv tna vyzdobily p ízemní chodby radnice fotografie dvou nad ených amatér
Doc. Ing. Miloslava Filky, CSc a jeho dlouholetého kamaráda Ing. Old icha Samsona. Oba
átelé jsou ji od po átku existence na í Galerie na radnici astými hosty, otec Doc. Filky pan
PhDr. Filka asto uvád l výstavy ady malí Vyso iny a p ispíval svými post ehy z oblasti
kritiky um ní do tehdej ího Svobodného slova. Oba fotografové své nad ení p ed ir í
ve ejností pom rn dlouho tajili. Fotografie Doc. Filky byly um leckým dokumentem z jeho
cest po celém sv , Ing. Samson dal pro na i výstavu p ednost kráse p írodního detailu.
Vernisá v re ii obou p átel se uskute nila za p kného po así v nádvo í radnice za ú asti
po etných pozvaných osobních p átel.
Ve dnech 21. a 22. kv tna v rakouském Lustenau na juniorském Mistrovtsví Evropy v
sálové cyklistice obsadili kovi tí krasojezdci Jakub Ma ek a Martin iler krásné 3. místo a
tím i bronzové medaile.
erven
O tom, e
kovická 13 nenechává sv j budoucí osud náhod sv í fakt, e p i
ka dé vhodné p íle itosti nabízí mladým lidem ve v ku od 13 do 25 let mo nost zapojení se do
folklorní, divadelní i obecn kulturní innosti s dobrou a nyní ji dlouholetou tradicí.
Výstavní termín v ervnu si zvolili pro prezentaci svých d l brn nský malí Mgr.
Richard Tribula a socha a ezbá Valtr Baxa z nedalekého Doubravníka. Oba um lce spojuje

jejich láska k p írod , konkrétn ke strom m. Richard Tribula se asto nechává pro své obrazy
inspirovat krásou staletých strom , parkových zákoutí nebo lesními scenériemi. Valtr Baxa
naopak po ívá vyzrálé d evo strom k obdivuhodným rozm rným i komorním, v dy v ak
realistickým nást nným plastikám. Na rozdíl od Mgr. Tribuly je Valtr Baxa ryzí amatér, co je
nutno p i dokonalosti jeho práce vyzdvihnout a té nále it ocenit.
Dne 11. ervna zem el velký p íznivec na í m stské ásti a drý donátor radnice pan
Jan Hru ka. Byl a je pova ován za jednoho z nejvýznamn ích sou asných inzitních malí
eskoslovenska a pozd ji eské republiky, v zahrani í byl cen n mnohem vý e a byl uvád n
mezi 20 nejlep ími naivisty na sv . Jeho zcela ojedin lá a fyzicky náro ná technika malby
vy lenila Jana Hru ku ze v ech um lc tohoto sm ru. Ka doro
daroval v den svých
narozenin Mistr Hru ka na í radnici jeden ze svých obraz . Tak vznikla jedine ná Sí Jana
Hru ky, stálá expozice a sou ást na í Galerie na Radnici. Jan Hru ka zem el náhle na srde ní
selhání jen n kolik dn po oslav svých 86. narozenin. Jeho bezprost ední a stále optimistická
povaha z n j vyza ovala p i ka dém setkání. V Janu Hru kovi ztratilo Brno a s ním i celé
naivní malí ství jednu z nejvýrazn ích osobností. Krom ady mezinárodních cen a uznání byl
Jan Hru ka i nositelem polep eného znaku na í m stské ásti a p i p íle itosti svých 85.
narozenin obdr el jako první a dosud jediný ob an Zlatou estnou medaili M
Brno- kovice a Mokrá Hora.
V ervnu oslavili áci a ákyn sportovních t íd na Z Horácké nám. 10. výro í vzniku
prvních takto zam ených t íd. Za 10 let existence získali áci i odchovanci TAK Hellas celkem
62 zlatých, 52 st íbrných a 45 bronzových medailí z mistrovství R, 13x reprezentovali
republiku na mistrovství sv ta a Evropy. Zápasnickými t ídami za ta léta pro lo více ne 250
chlapc a dívek. Velký podíl na úsp chu ák má jejich trenér Miroslav
ek.
ervenec-srpen
Sou ástí leto ních Vav ineckých hod se stalo odhalení sochy sv. Vav ince v pátek 13.
srpna odpoledne na malém nám stí ku, které vzniklo p ed asem p vabnou úpravou plochy
mezi kostelem a Vav ineckou vinárnou. Sochu z rostlého okrového pískovce vytvo il mladý
brn nský výtvarník malí René Vlasák. Socha v pod ivotní velikosti stojí na vysokém
hranolovém podstavci z tého materiálu. Sv. Vav inec jáhen a mu edník je na ní zpodobn n
jako polopostava bezvlasého mu e s nachýlenou hlavou s knihou v ruce vystupující z lehce
nazna ených plamen . Aktu odhalení sochy a jejího p edání obci se zú astnili vedle autora i
nejvy í zástupci zdej í samosprávy, ímskokatolické církve a mno ství na ich ob an . Po
tomto ojedin lém a z ejm i neopakovatelném zahájení hod následovalo tradi ní hodové zvaní
v re ii stárk a stárek z 13. Ve er prob hlo ji neodmyslitelné setkání zástupc radnice s
pozvanými významnými hosty v nádvo í a p ilehlých prostorách p i slavnostním koncertu a
malém poho ní.
Leto ní v po adí ji 14.Vav inecké hody prob hly o víkendu 14. a 15. srpna.
V sobotu dopoledne, tentokrát v ak za nep ízn po así byla vzty ena máj dopravená do
hodového areálu jako obvykle z mokrohorského polesí. Odpoledne pak pro el
kovicemi za
doprovodu Zdoune anky krojovaný hodový pr vod do ji slavnostn upraveného a
vyzdobeného hodového areálu. Starosta p edal stárk m hodová práva. Potom ji v rychlém
sledu následovala vystoupení krojované 13, hrála Zdoune anka, tan ilo se a zpívalo a do
pozdních hodin, kdy byla vylosována tombola. potom u p evzala taktovku ve era skupiny
Viký , která hrála k tanci a do konce programu.
Ned lní program byl ji tradi
zahájen krojovanou slavnou m í pod irým nebem a za
inkování p veckého liturgického souboru Schola. Mezi hosty nechyb l hejtman JmK Ing.
Stanislav Juránek a dal í významní initelé. Po skon ení m e svaté hrála v parku na Palackého
nám. Zdoune anka promenádní koncert. V odpoledním programu ur eném d tem vystoupilo
Divadelní studio Lídy Trnkové, potom hrála romská cimbálovka La ho Hangos krásnou sm s
cikánských, ma arských, slovenským i na ich lidových písní. Stárci, kte í byli k neutahání op t

zatancovali moravskou a eskou besedu. Program pokra oval p i zp vu a tanci a do no ních
hodin, kdy hodová práva byla navrácena do rukou místostarosty M . Po dobu hodového
programu v nov upravené budov sýpky nabízela Moravská banka vín k degustaci nejlep í
moravská vína za zvuk cimbálové muziky, za radnicí na malém plácku se to ily koloto e a v
parku p ed kostelem jezdily motokáry.
O ty leto ní hody se dob e postaral hodový výbor ve spolupráci s radnicí, prvními stárky letos
byli Mirek Ko ka a Al ta Müllerová, hlavními sponzory hod byly i letos firma Peroutka,
která finan
zajistila hodovou hudbu a ada dal ích v ích i men ích firem a podnikatel z
na í M i z okolí.
O zcela ojedin lý rekord zapsaný do Guinessovy knihy rekord se postaral známý
kovický spíkr a komentátor závod brn nského Masarykova okruhu, podnikatel a majitel
cukrárny V trník pan Ji í ezá . P i p íle itosti vytrvalostního závodu motokar v Mod icích u
Brna, který se jede na 26 hodin rozhodl se vytvo it sv tový rekord v nonstop komentování
celého závodu. Navíc si zvolil osobní handicap tím, e odmítl mo né zdravotní a odpo inkové
estávky a celý maraton si dobrovoln roz il o 30 minut p ed a po závodech. Jeho
dvacetiletá komentátorská praxe a cti ádost vynesla Ji ímu ezá ovi mimo ádný rekord, který
ho v ak stál tém hlas. Tak máme u nás sv tový rekord!
Zá í

V zá í, kdy se zahajuje obvykle nová kulturní sezóna, byl na programu výstav v na í
galerii unikátní výb r z tvorby bývalého Br ana, nyní ob ana USA pana RNDr. Lubomíra
Králí ka. Tato mimo ádná osobnost výtvarného sv ta se vypracovala na sou asnou úrove a
po své emigraci do zahrani í po roce 1948. Po dobrodru ném út ku, kdy za pomoci t kého
nákladního auta prorazil s n kolika p áteli hrani ní zátarasy, se tento v estrann nadaný mu
dostal do USA, kde dnes, ji jako star í a nemocný pán po ívá renomé vynikajícího malí e a
restaurátora. Mistr Králí ek se ji z v kových i zdravotních d vod osobn vernisá e
nezú astnil, obdivovatel jeho obraz s p evá nou tématikou krajin a m stských scenérií
Spojených stát se na lo hodn .
V dnech 17. 28. zá í se konaly v Aténách XII. letní paralympijské hry
handicapovaných sportovc z celého sv ta. Na e plavce zastupovala v Aténách i studentka
sexty z kovického gymnázia Petra Hrabinová. V handicapové kategorii S7 na 400 m volným
zp sobem obsadila Petra 12. místo z 18 startujících, v závod na 100 m prsa obsadila dokonce
6. místo a vytvo ila nový rekord R.
V ned li 19. zá í uspo ádal baseballový klub Draci Brno p i svém exhibi ním utkání
proti výb ru R v Zamilovaném hájku dra bu výrobk , které vze ly z t íd a dílen t lesn
posti ených ák koly na Kociánce. Dra ba vynesla 33.000 K , ke které Draci p idali dal í
2.000 K . Peníze budou pou ity nap . na zaplacení speciálního autobusu pro dopravu d tí do
divadla nebo na zakoupení zvlá tních výukových pom cek.
íjen
Velmi zajímavou kulturní akci p ipravil na 6. íjna spolu s brn nskou pobo kou
Severské spole nosti Výbor pro národnostní men iny. Ve er v zasedací síni radnice byl
nován dílu ji ne ijící norské spisovatelky S. Undstedové. Tato autorka, nositelka Nobelovy
ceny za literaturu je autorkou známých knih Kristina Vav incová nebo Olav Audunsson. Z
jejího díla si poslucha i vyslechli P íb h o Ljotovi a Vigdis v p ednesu brn nského herce J.
Bro e. Poté následovala hudební ást ve era, na které zazn ly v podání P. Wallingera (housle)
a J. krdlíka (violoncello) kompozice brn nského skladatele R. Mayera Variace a Sonáta pro
housle a violoncello. Kompozi , interpreta
i poslucha sky velmi náro né skladby erpaly
ze starých nordických nám .
V Galerii na radnici se v íjnu prezentovali svými díly dva brn tí malí i nám ji
dob e známý Jugo Macha a jeho kolega z královopolského sdru ení Parnas Zden k Tichý.
Oba malí i jsou známí p edev ím jako krajiná i s vyt íbeným výtvarným projevem. Na rozdíl od

iny sou asných malí nedává Z. Tichý p ednost Vyso in a své obrazy v nuje spí e kraji
pod Ch iby a ji ní Morav s jejími p írodními i stavebními památkami.
ed koncem m síce uspo ádalo ob anské sdru ení Verbum et Musica p i Sboru Pán
Hv
kovicích happeningové divadelní p edstavení herc Divadla v pytli s názvem
Noemova archa. Zvlá tní pod kování pat ilo Mgr. árce Schejbalové za celou p ípravu akce.
Sportovní klub TAK Hellas oznámil vznik nového sportovního oddílu Aikibudo,
nále ejícího mezi japonská bojová um ní. Sport je p ístupný mu m i enám star ím 18 let.
Listopad
Listopad v Galerii na radnici p edstavil zajímavý mix r zných výtvarných obor i
technik. Výstavu p ipravila brn nská um lecká sklá ka Alice Dostálová se svými p áteli:
Alenou Synkovou, malí kou ijící dlouhodob ve výcarsku, um leckým sklá em z Bohdalova
Radovanem Ficalem a mezinárodn známými zlatníky a perka i Ji ím Beldou seniorem a
juniorem z Turnova a Prahy. Výstava byla o to atraktivn í, e Alice Dostálová v pr hu
výstavy p ímo p edvád la výrobu p vabných sklen ných figurek, eho vyu ily zdej í koly ke
zpest ení své výuky. Zvlá
enám imponovaly vystavené st íbrné perky z ateliéru Belda,
které díky spolupráci s majitelkou um leckého odkazu Alfonse Muchy, dodnes vyráb jí
nádherné secesní perky signované podle návrh svého tv rce parafou A. Mucha.
Klub za kolou p i PS Vlast uspo ádal v listopadu oblíbené Setkání u stolních
deskových her a ajovnu. P i obou akcích se mohli rodi e i d ti nau it v p íjemném prost edí
trávit zajímav volný as a inspirovat se pro volné chvíle se svými d tmi.
Leto ní rok je plný oslav nejr zn ích výro í. Ski-klub Junior Brno vstupuje touto
zimou do 10. roku své existence. Vedení a organizaci innosti klubu se po celou dobu v nuje
RNDr. Jan Himmel.

Prosinec
Kulturní d ní v posledním m sící roku odstartoval hned 1. prosince ve er adventní
koncert v zapln ném kostele sv. Vav ince. Brn nský komorní orchestr pro vedením Ji ího
Mottla zahrál krásné melodie nejznám ích sv tových skladatel .
Pozvánka na prosincovou výstavu do Galerie na radnici slibovala "n co pro chlapy".
To, e se plánovaná výstava dvou zajímavých um lc zredukovala na polovinu bylo mo no
íst na vrub indispozici i krizi malí e a kreslí e Ivo Mana, který sliboval výstavu krásných
akvarel s nám ty vojenských uniforem a bitevních scén z dob napoleonských válek. Druhou
ást výstavy m la naplnit medailérská tvorba mladého uherskohradi ského akademického
socha e a perka e André Víchy. Na instalaci výstavy a vernisá i se spolu s kulturní komisí
RM podílelo i Moravské zemské muzeum, konkrétn jeho Numismatické odd lení,
zastoupené p vabnými mladými dámami D. Grossmannovou a D. Ka parovou. Myslím, e to,
co p edvedl A. Vícha bohat vynahradilo absenci obraz I. Mana. V inu náv vník zaujaly
edev ím dokonale zpracované insignie a vyznamenání Moravských rytí sv. Rostislava a
Kolumbána, Spole enstva cukrá
R, et zy primátor , starost i p edstavitel vysokých
kol. Upoutala rovn p ipravovaná kolekce stolních medailí p ipravovaná k 200. výro í bitvy
í císa v roce 2005.

Politické strany, spolky a zájmové organizace
Leden

Oba kluby d chodc se za aly init hned od po átku roku. Na Ko enského ul. v lednu
uspo ádal klub setkání s J. Procházkou, který hovo il o st edomo ském souostroví Baleary, L.

Sochorec pokra oval ji desátým vypráv ním o Expedici Amerika, léka O. Skokan seznámil
ítomné s nejnov ími zásadami prevence ch ipkových onemocn ní a M. Druckmüller o
výprav do velehor Pamiru. Na Mokré Ho e Klub d chodc spolu s místní organizací
erveného k e pozval na besedu A. ákovskou, která hovo ila o Brazilii a L. Sochorec
pokra oval v na atém povídání estým pokra ováním Expedice Amerika.
PS Vlast z Horáckého nám stí ústy svých vedoucích oddíl Mustang a Severky
pozvali dosud nezapojené d ti do své innosti formou Klubu za kolou. 14. ledna se se li
v klubovn na Horáckém nám stí, aby zasv tili zájemce o innost do stolních deskových her.
TJ Sokol
kovice spolu s
kovickou t ináctkou uspo ádali 21. ledna v sokolovn
ib inky. D ti i dosp lí, maskovaní i ti bez masek se dob e bavili, zaslou ený potlesk sklidili
ti z 13 pod vedením Libora Fuchse s dramatizovanou podobou písni ek Ivana Mládka.
Únor

V únorové
i vy el vzpomínkový lánek na eho spoluob ana pana Jaroslava
Hermana v novaný památce jeho otce tého jména a jeho sou asník m z
kovic. Byl
vzpomínkou na léta nacistické i komunistické totality, kdy jen málokdo z nás dokázal ít
neshrben ve strachu p ed komunistickou zv lí. Byl v ak i výzvou sou asným lidem, jim se
báze a sobectví a k ivý charakter staly ivotním krédem.
Teprve v únoru jsme se dov li o krásném projevu lidského porozum ní pro d ti z
tského domova na Voron ské ulici, kte í strávili milý a láskyplný den mezi d tmi v M na
Kárníkov ul. Bylo to 21. prosince, kdy 36 d tí ve v ku od 2 do 5 let z tohoto domova p ijelo
k nám do
kovic. Byly jim p edány dáre ky od d tí z Domu d tí a mláde e na Je né a a z
farnosti sv. Vav ince v
kovicích. P íslibem do dal í pomoci t mto opu ným d tem je ji
naplánovaný jarní výlet k nám, kde d tem rodi e na ich p ed kolá
sehrají divadelní
edstavení a stráví s nimi p íjemné odpoledne.
Do klubu za kolou op t pozvala zájemce o spole né trávení volného asu PS Vlast na
Horáckém nám stí. Tentokrát byly na po adu návody s ukázkami jak batikovat i jinak
barevn osv it fádní jednobarevná tri ka. Tento kurs dovednosti slíbili po adatelé zopakovat
je v b eznu.
Studenti kovického gymnázia p li se zajímavým nápadem vytrasovat po
kovicích nau nou stezku vedoucí náv vníky na í M po historických, kulturních a
írodních zajímavostech, které by nem ly z stat ukryty p íchozím ani nám domácím. Studenti
slíbili p edlo it návrh stezky do podzimu na radnici.
Klub d chodc na Ko enského uspo ádal v únoru zajímavou exkurzi do Technického
muzea v Králov Poli, Dalibor Lebloch výpráv l o svých cestách do Tibetu a pobytu v
budhistickém klá te e, Hana Druckmüllerová vypráv la o Julských Alpách a Jan Vlasák o své
cest po Indii. V té dob na Mokrá Ho e referoval Martin B locký o Pakistánu a
místostarosta M Oliver Pospí il o aktuálních událostech u nás.
ezen
Pro jarní prázdniny uspo ádal D m d tí a mláde e po ty, kdo nemohou odjet z m sta
do p írody t ídenní program, kde d ti nau ili vyrobit z textilu r znými technikami drobné
ozdoby pro domácnost nebo p ipravili celodenní výpravu do p írody.
Je na záv r plesové sezóny uspo ádali zápasníci TAK Hellas spolu se Z na
Horáckém nám. 5. zápasnický ples. Je sou ástí bylo vystoupení ák sportovních t íd
zam ených na zápas a zhodnocení jejich úsp ch .
Klub d chodc na Ko enského p ipravil na b ezen pokra ování p edná ky Aleny
ákovské o Brazílii, Ji í Havel hovo il o p írod ve Skandinávii, Martin B locký o Tuv -st edu
Asie a Danu e Luke ová o New Orleans a Las Vegas. Mokrohor tí d chodci si v b eznu
vyslechli vypráv ní Jaromíra Procházky o Baleárech a Jan Vlasák dokon il své vypráv ni o
Indii.

Duben

Hned na po átku m síce 3. dubna ve 20 hodin uspo ádala
kovická 13 v sokolovn
na Vá ného ul. Country bál za hudebního doprovodu místní skupiny Viký . Zábava byla velmi
dobrá.
V rámci Klubu za kolou v novali vedoucí PS Vlast svoji pozornost rukod lné
dovednosti d tí. S nadcházejícími Velikonocemi se u ily d ti plést pomlázky ili íly a vytvá et
dal í velikono ní výzdobu tradi ními technikami. Na konci dubna uspo ádala PS Vlast pro d ti
Cyklistickou jízdu zru nosti se zam ením na bezpe nost silni ního provozu zejména
s ohledem na na e mladé ú astníky.
Keramický krou ek p i D na Novom stské pod vedením Pavlíny Dubanské v noval
ást svých výrobk na výzdobu Lé ebny pro dlouhodob nemocné v Bílovicích nad Svitavou.
Dobrovolnické centrum Motýlek jako zprost edkovatel tohoto daru vyslovilo d tem up ímné
pod kování.
Ani Kluby d chodc v dubnu nezahálely. P edná ka Milana Jána zavedla slovem i
obrazem p ítomné do Albánie, Jaromír Procházka jim p edstavil m sta a p írodní krásy severní
Itálie, M. Druckmüller hovo il v pokra ování o Expedici Pamír a Petr Jelínek o p írod a
lidech Vietnamu. Na Mokré Ho e pak Hana Druckmüllerová povídala o Julských Alpách a
Martin B locký o Pakistanu.
Aby rodi e m li mo nost ji nyní naplánovat svoje dovolené a program prázdnin pro
své d ti, uve ejnil D m d tí a mláde e prázdninovou nabídku p ím stských i rekrea ních
tských tábor na ervenec a srpen.

Kv ten
Za átek nejkrásn ího m síce roku byl pro
kovickou 13 veleúsp ný. Po lo ském
vystoupení na Mistrovství R v eské polce, kdy pár Libor Fuchs a árka Vá ová obsadili 6.
místo nastoupili do sout e letos 1. kv tna v Chrudimi hned 3 kovické páry. Sout ilo
celkem 26 pár a Libor Fuchs tentokrát s Ivanou Pe kovou obsadili op t 6. místo. Miroslav
Jambor s Janou Fra kovou vybojovali 13. místo a o t i p ky za nimi na 16. míst skon il ná
etí pár Tomá Ve a a árka Vá ová. Zdá se, e klasická polka, která spolu s val íkem byla
postrachem tane ních nachází mezi mladými oblibu.
Proto e 1. máj ji není svátkem povinné radosti z práce, uspo ádal pro tento den
tský brontosau í oddíl Vl í stopa ji 23. ro ník B hu kolem Zamilovaného hájku. Ur en byl
jednotlivc m i kolektiv m d tí od 9 do 18. let.
Na po adu kv tnových setkání Klub d chod m li náv vníci na Ko enského
ipravenou pozvánku Mileny Flodrové k náv
hradu Veve í, Igor Forgá hovo il o
Islandu a Faerských ostrovech, Zden k Moty ka o setkání s démony v Mexiku a Jan Vlasák o
putování z ech a na konec sv ta. Na Mokré Ho e p iblí il náv vník m m sta a p írodní
krásy severní Itálie Jaromír Procházka, Jan Vlasák referoval o svém putování Islandem na kole
a M. Druckmüller o expedici na Pamír.
erven
Ke konci m síce uspo ádala PS Vlast pro v echny d ti z
kovic i okolí letní pou
s táborákem.
Program klubu d chodc na erven byl pon kud chud í, to proto, e na 16. ervna
uspo ádal klub zájezd po památkách východního okolí Brna. Na programu byly náv va
urán , Mohyly míru, zámku v Bu ovicích, kostela v Lul i a kaple v Bukovince. P esto se
ak uskute nily i sch zky spojené s p edná kami. Alena ákovská p ipravila pokra ování

edná ky o Brazílii, Tomá Rusek hovo il o Tchaj-wanu a na Mokré Ho e Iveta Pokorná
ipravila povídání spojené s prezentací bylinných p ípravk pro krásu i zdraví.
Zá í

Na pátek 10. zá í p ipravila 10. PTO Severka pro v echny své sou asné a bývalé leny,
stejn jako své dlouholeté p íznivce i rodi e d tí, kte í jejími oddíly za dlouhých 20 let pro li
malou slavnost. U d tské organizace je 20 let trvání dlouhá doba, kterou v bou livé dob po
roce 1989 p ilo jen málo. Pioný i ze Severky p ipravili v pivovaru výstavku svých
kdej ích i sou asných úsp ch , pro ty star í byly p ipraveny zejména staré fotografie a
kroniky oddíl , pro ty sou asné potom r zné hry a malé poho ní. K p íle itosti svých 20.
narozenin p ipravila Severka malý sborní ek a nahraná CD s p ehledem svých aktivit za
uplynulá léta. A deset dní nato v Klubu za kolou uskute nila Severka kurs dal ích technik
barvení tri ek.
Zá í je p ita livý termín pro získávání dorostu do d tských a mláde nických organizací.
Po pionýrech uspo ádaly podobnou akci v Lu ánkách i skautské oddíly ze severní ásti Brna
pod názvem Skautský den.
Oba kluby d chodc v zá í op t zahájily svoji innost. Na Ko enského byla na
programu p edná ka s besedou J. Procházky o pobytu v Harzu, E. ondrové o cest
plachetnicí p es oceán a M. Reichard se pod lil o své dojmy z Filipín. Na Mokré Ho e tou
dobou A. ákovská dokon ila své povídání o Brazílii a M. Flodrová vypráv la o hradu
Veve í.
íjen

V klubu d chodc na Ko enského ulici vypráv la A. ákovská o Borneu, M.
Druckmüller za al své povídání o Himalájích, L. Filipi o tom co se d je práv nyní v na í M
a I. Mrázek o svých zá itcích z afrického Nigeru. Tuté besedu o Nigeru ud lal zvlá na
Mokré Ho e I. Mrázek je jednou a J. Vlasák vypráv l o severském Islandu.
Klub za kolou p i PTO Severka uspo ádal 13. íjna pro ve ejnost ukázky keramické
tvorby a vyu ití modelitu.
Zahrádká i ze sdru ení Hortus uspo ádali 20. íjna v pivovaru zajímavou akci, p i které
byla zájemc m p edvedena náro ná práce p i aran ování kv tin. Výstava výp stk ovoce,
zeleniny a kv tin len Hortusu prob hla pak rovn v pivovaru 30. a 31. íjna.
Listopad
V listopadu oslavil 30. výro í svého vzniku Brontosau í d tský oddíl Vl í stopa sídlící
sice v sousedních Jehnicích, poskytující v ak je v dobách tvrdé normalizace alternativní
mo nosti vy ití i d tem z na í dne ní M . V sobotu 6. listopadu uspo ádal oddíl
vzpomínkovou akci v na em pivovaru, provázenou výstavou fotografií ze své d ív í i
sou asné innosti instalovanou v p ízemních chodbách kovické radnice.
Na Ko enského ulici se v klubu d chodc pod lila o své zá itky z Jávy A. ákovská,
M. Druckmüller dokon il své vypráv ní i Himaláji a M. B locký o jednom malém himalajském
území Ka míru. Mokrohor tí d chodci se pak setkali na besedách s M. B lockým, který
hovo il o st ední Asii, J. Procházka o Anglii a M. Druckmüller o expedici na Pamír.
Prosinec
Je to ji zavedená tradice, e o víkendu bli ím ke svátku sv. Mikulá e uspo ádá na e
,
kovická 13 a TJ. Sokol
kovice v sokolovn pro v echny malé náv vníky i jejich
dosp lý doprovod pásmo pohádek, písni ek a povídání spojené s nadílkou v em p íchozím
tem. Letos se Mikulá ská besídka konala v ned li 5. prosince v 10.00 hod a ve 14.30. Jako
ka doro
i letos byla sokolovna v ten den plná.
Jako ka dý rok i letos p ivezli k nám skauti Betlémské sv tlo, které ka doro
z

Betléma v Izraeli je letecky transportováno do Vídn a odtud a k nám. 11. prosince si brn tí
skauti vyzvedli sv tlo ve Vídni, 19. prosince bylo slavnostn p i m i p edáno v katedrále na
Petrov a poté vlaky rozvezeno po celé republice. K nám do kostela sv. Vav ince se dostalo
23. prosince.
V p edváno ní dob více asu na besedy s d chodci m li na Ko enského ulici. Zde
ipravili po adatelé besedu s M. Jánou o st edoamerické Guatemale a T. P ibyl hovo il na
téma astronomické - o Marsu. Oba na e kluby uspo ádaly pro své leny a p íznivce navíc ji
tradi
vlastní p edváno ní besedu. Dlouholetý vedoucí klubu d chodc na Ko enského ul. a
neúnavný organizátor jeho akcí pan Josef ech z Mokré Hory (rovn dlouholetý len Komise
kultury a informací RM ) odstoupil ze své funkce. Po tolika letech práce si jist zaslou í
odpo inek. Na stránkách
i mu byl starostou M vysloven dík.
Ve Váno ních rukod lkách po ádaných pro v echny d ti Klubem za kolou p i PS
Vlast se malí náv vníci nau ili vyráb t nejr zn í váno ní ozdoby a dopl ky na slavnostní
váno ní st l.
Na záv r roku provedl Sokol
kovice zhodnocení ve ejné sbírky na p ístavbu jeho
sokolovny. Celkový istý výt ek v roce 2004 inil 118.621 K , které byly pou ity na úhradu
investi ních náklad .

