
Kronika městské části Brno – Slatina

Kronikářka o sobě:

Začátkem roku 2003 jsem byla požádána, abych převzala vedení kroniky městské části Brno – 
Slatina,. Kroniku dosud vedla paní Alena Coufalová. S nabídkou jsem souhlasila a tak jsem se 
stala od roku 2003 slatinskou  kronikářkou. 

Jmenuji  se  Miroslava  Buršíková,  roz.  Fišerová,  je  mi  67  roků  a  tak  jako  několik 
předcházejících mých generací, žiji v domě č. p. 1 na Přemyslově náměstí 3. Můj dědeček 
Tomáš  Fišer  i  otec  Jan  Fišer   byli  ve  Slatině  veřejně  činní  v zastupitelstvech  i  v dalších 
veřejných funkcích a zájmových organizacích. Já tedy na jejich veřejně prospěšnou aktivitu 
trošku navazuji.

Složila jsem dvě maturitní zkoušky a to na Obchodní akademii a na Střední průmyslové škole 
strojnické. Celý život jsem pracovala v oblasti ekonomie. Dcera Hana vystudovala Vysokou 
školu ekonomickou v Praze a syn Jaroslav vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Nyní 
jsem již v důchodu.

Ze života obce:
 
Správný termín je Městská část Brno – Slatina, protože  oficielně je za obec považováno 
Statutární město Brno a Slatina je už od roku 1919 přičleněna k Brnu jako jeho městská část.

Historický archív Slatiny
V únoru 2001 rada MČ Brno – Slatina schválila zřízení Historického archívu Slatiny a péčí o 
něj  pověřila  kulturní  komisi,  kterou  vedla  pracovnice  MČ  paní  Martina  Jochmanová. 
V březnu 2001 se utvořila historická subkomise a jejím řízením byl pověřen pan Ing. Bohumil 
Reichstädter,  CSc. Členem komise  byl  zároveň  jmenován   pan  PhDr.  Karel  Janiš jako 
erudovaný  odborník  v této  oblasti.  Dalšími  členy  se  stali:  Jan  Štěpánek,  Jaroslav  Hrubý, 
František Sklenář a Miroslava Buršíková.
Subkomise se poprvé sešla 22. 3. 2001 a přejmenovala se na Historický kroužek Od té doby 
se členové kroužku schází pravidelně jednou měsíčně a tajemnice kroužku M. Buršíková vede 
o jednáních a činnosti kroužku pečlivé záznamy. V roce 2001 se kroužek sešel 10x, v roce 
2002 se sešel už 12x a v roce 2003 také 12x. Historický kroužek založil Historický archív 
Slatiny a postupně jej doplňuje. Téměř pravidelně jsou články z historie Slatiny zveřejňovány 
v měsíčníku Aktuality o Slatině,  který vydává MČ. HK dal podnět k oslavám 300. výročí 
trvání  památné  barokní  Kaple  sv.  Floriána  na  Přemyslově  náměstí  a  zorganizoval  je  vč. 
výstavy  obrazů  akademického  malíře,  slatinského  rodáka,  Petra  Šmahy  a  jeho  maminky 
Boženy Šmahové, roz. Hromádková.
HK se také podílel na oslavách 100. výročí Základní školy na Přemyslově náměstí a svou 
činností  soustavně  prohlubuje  znalosti  o  minulosti  Slatiny  a  seznamuje  s těmito  výsledky 



slatinskou veřejnost a to jednak v Aktualitách o Slatině a jednak prostřednictvím internetu, 
kde pro potřeby HK vytvořil Radomír Černoch webovou stránku.HK. A již nyní se vytváří 
předpoklady pro oslavy 700. výročí od první  autentické písemné zmínky o Slatině a toto 
výročí připadá na rok 2006. 
Úsilím PhDr. Janiše se podařilo najít podobiznu autora projektu slatinské Kapličky Domenico 
Martinelliho a v Archívu města Brna podobenku nadučitele Antonína Tillhona.

Volby do zastupitelstva
Volby do zastupitelstva Městské části Brno – Slatina proběhly ve dnech 1.  – 2.  11.  2002 
s tímto výsledkem: 
Sdružení nezávislých kandidátů – ZVRS – dostalo 8 940 hlasů, tj. 20,86% a zvoleni byli : Jan 
Čech, Josef Vrzal, Mgr. Helena Skolková, Miroslav Nos a Ivan Socha.
KDU – ČSL dostala 8 373 hlasů, tj.  19,54% a zvoleni byli  Danuše Motáčková,   Ing.  Jiří 
Navrátil, Ing. Karel Fiala a Ing. Karel Cenek
KSČM dostala 6 570 hlasů, tj. 15,33 % a zvoleni byli Lubomír Musil, Ing. Jaromír Weinlich a 
PhDr. Karel Janiš.
ČSSD dostala  6 080  hlasů,  tj.  14,19% a  zvoleni  byli  MUDr.  Markéta  Janíčková,  MVDr. 
Vlastimil Žďárský a Naděžda Dušová
Volba pro Slatinu – dostali  5 606 hlasů,  tj.  13,08 % a zvoleni byli  Bc. Ivan Ondřík, Ing. 
František Keberle a Zdeněk Červinka.
US-DEU dostali 3 530 hlasů, tj. 8,24%a zvoleni byli JUDr. Margita Dostálová a Pharm. Dr. 
Hana Stehlíková
Sdružení Hnutí samosprávné Moravy a Slezska (HSMS) a Nezávislí kandidáti (NK) dostali 
2 218 hlasů, tj. 5,18% a zvolena byla Mgr. Olga Čechová.
Nestraníci pro Moravu dostali 1 533 hlasů, tj. 3,58 % a nemají žádný mandát
Nejvíce hlasů dostalo Sdružení  nezávislých kandidátů a na jejich kandidátní  listině dostal 
nejvíce hlasů Jan Čech – před ustavujícím zasedáním byl všeobecně považován za kandidáta 
na  starostu. On sám však byl ochoten kandidovat jen na post místostarosty. Průběh zasedání 
dne 15. 11. 2002 byl však jiný.  Zastupitel Miroslav Nos byl na služební cestě, takže počet 
přítomných už na začátku jednání signalizoval složitost voleb starosty, místostarosty a dalších 
5 členů rady. 
Zasedání  zahájila  odstupující  starostka  Ing.  Hana  Poušková,  která  přivítala  téměř  50 
přítomných  občanů,  nově  zvolené  představitele  a  řízení  předala   nejstaršímu  členu  ZMČ 
PhDr. Karlu Janišovi.
Všichni zastupitelé složili zákonem předepsaný slib, byli zvoleni sčitatelé hlasů a ověřovatelé 
zápisu, schválen návrh volebního řádu, počet uvolněných členů ZMČ pro výkon starosty a 
místostarosty a počet členů rady MČ na sedm. Byla zvolena volební komise pro tajné volby 
ve  složení:  Ing.  Karel  Fiala,  Zdeněk Červinka,  Mgr.  Helena  Skolková,  Pharm.  Dr.  Hana 
Stehlíková a PhDr. Karel Janiš jako její předseda.
Na starostu byli navrženi Ing. Jiří Navrátil a Ivan Socha. Hned v 1. kole byl zvolen starostou 
Ing. Jiří Navrátil, který obdržel potřebných 11 hlasů, Ivan Socha dostal 6 hlasů a 3 hlasy byly 
neplatné. Po zvolení převzal Ing. Navrátil řízení zasedání.
Volba místostarosty byla složitá.  Navržení Jan Čech a Bc. Ivan Ondřík nezískali ani ve třech 
kolech potřebných 11 hlasů. Podle volebního řádu byli navrženi noví kandidáti Ing. František 
Keberle, Ivan Socha a Naděžda Dušová.  Teprve ve 3. kole dostal potřebných 11 hlasů Ing. 
František Keberle a stal se místostarostou.



Následovala volba Rady MČ: V 1. kole byli zvolení Mgr. Helena Skolková, JUDr. Margita 
Dostálová a Jan Čech. V 2. kole nebyl zvolen nikdo a ve 3. kole byli zvoleni Ing. Karel Cenek 
a Mgr. Olga Čechová.
Výsledky hlasování ukázaly, že Mgr. Helena Skolková nerespektovala vůli voličů, kteří jí dali 
svůj  hlas  na  kandidátce  SNK-ZVRS  a  hlasovala  jinak  než  ostatní  zastupitelé  ze  stejné 
kandidátní listiny jako ona. Svou úlohu sehrála i neúčast dalšího zastupitele Miroslava Nose, 
také z této kandidátní listiny V kolech hlasování,v nichž nebyl nikdo zvolen, byl poměr hlasů 
10 : 10. Při volbě do rady nebyla respektována sice nepsaná, ale dosud dodržovaná zásada 
poměrného zastoupení zástupců politických strana v Radě MČ a tak ČSSD a KSČM  zůstaly 
bez zastoupení v Radě MČ, ačkoliv měly po 3 mandátech.

Sklad toxických látek
V průběhu prosince 2002 proběhla protestní  podpisová akce občanů, kterou zorganizovala 
Míla  Balcaříková.  Na  základě  toho  Rada  MČ  zásadně  nesouhlasila  s umístěním  skladu 
toxických látek v areálu firmy AIR Products, společnost s ručením omezeným. Podepsalo se 
asi 400 občanů.

Černovické terasy
Projekt Černovická průmyslová zóna se sice velikou míru rozkládá na katastrálním území 
Slatina , ale  dostal název Černovické terasy. Území má rozlohu 19 hektarů. Jedná se o plochu 
jižně od zastavěné části Slatina, za železniční tratí na Vláru, směrem na Tuřany. Slavnostního 
zahájení  této  zóny  se  ujal  princ  Charles,  následník  trůnu  ve  Velké  Británii  v roce  2002. 
Výstavba  se  až  dosud  realizovala  jen  na  katastrálním  území  Slatiny  Byl  zde  postaven 
zahraniční závod  Flextronics na výrobu elektroniky  a původně měl zaměstnat 3 000 lidí. 
Začátkem roku 2003 však vedení  podniku rozhodlo o přestěhování  výroby do Maďarska. 
Magistrát města Brna po obtížném jednání dostal zpět pozemky, které Flextronics krátce před 
vyhlášením o odstěhování  dostal od Magistrátu jako jednu z pobídkových výhod za 1 Kč za l 
m2,  zatímco  co  Magistrát  od  soukromníků  sám  vykupoval   tyto  pozemky  v některých 
případech až  za 1 500 Kč za  1  m2.  Flextronics  dostal  za  pozemky a  některé  budovy od 
Magistrátu zaplaceno cca 35 mil.  Kč.  Z pohledu obyčejného občana je  postup Magistrátu 
naprosto nepochopitelný a udivující, protože např. už v době, kdy Flextronics začínal neplnit 
sjednané  podmínky  (stavy  zaměstnanců),  ještě  dostal  od  Magistrátu  více  méně  zadarmo 
lukrativní pozemky.
Tuto opuštěnou podnikatelskou sféru se rozhodla využít forma Honeywell a chce zde umístit 
globální  vývojové  centrum  a  ve  stávající  budově  rozšířit  své  výrobní  kapacity.  Díky 
investičním plánům této společnosti by se Brno mělo stát výrobně – technologickým centrem 
v regionu Střední Evropy.  Honeywell se zaměřuje na vývoj zabezpečovacích  systémů budov 
a  produktů  pro  výrobce  spalovacích  zařízení.  Honeywell  podniká  v letectví,  automatizaci 
obytných  domů  a  budov,  v průmyslové  automatizaci,  automobilovém průmyslu,  speciální 
chemii, plastech, elektronice a dalších programech. Své ústředí má v USA v New Yersey.

Přemostění železniční tratě na ulici Řípskou
Proběhlo jednání o mimoúrovňových přejezdech  z Černovické terasy na ulici Řípskou přes 
železniční  trať  Brno  –  Vlárský  průsmyk.  Přemostění  vyvolalo  veliký  nesouhlas  občanů  i 
zastupitelstva, protože by znamenalo svedení veškeré dopravy z této zóny na ulici Řípská a 
tím značné zhoršení životního prostředí. Všichni požadovali upřednostnit přeložení nájezdu 



na dálnici tak, aby se dopravní zatížení na ulici Řípská právě snížilo. Ministr dopravy ČR Ing. 
Šimonovský i primátor města Brna Ing. Duchoň to přislíbili.

Plán rozvoje Slatiny
24.  4.  2003  na  zasedání  zastupitelstva  MČ   bylo  vyhlášeno  Programové  prohlášení 
zastupitelstva MČ Brno – Slatina na volební období 2002 – 2006. Zahrnuje oblast bydlení, 
bezpečnosti, sportu, školství, sociální péče, obchod a služby, volný čas mládeže, společenské 
organizace a  kulturu a  zdravotnictví.  Plán rozvoje Slatiny byl publikován v Aktualitách o 
Slatině v čísle 5/2003.

Kino Beseda
byl  odsouhlasen  pronájem  dosavadního  kina  Beseda  panu  Vítu  Šťastnému,  který  zde 
vybuduje kinokavárnu a ponechá pojmenování Beseda.

100. výročí školy na Přemyslově náměstí
V květnu probíhaly oslavy 100. výročí od postavení školy na Přemyslově náměstí 1 a to ve 
dnech 13. – 16.. 2003. Ve škole byl Den otevřených dveří, výstava o historii a současnosti 
školy,  akademie  pro  veřejnost  na  Staré  radnici  a  slavnostní  podvečer  pro  pozvané  hosty. 
K 100. výročí byl vydán bulletin, prodávaný za 25 Kč.

Pálení čarodějnic
Jako každoročně proběhlo 30. dubna tradiční tzv. pálení čarodějnic a to za bývalými humny, 
nyní  ulice  Černozemní  směrem  k ulici  Zemanové.  Již  po  13.  se  sem  slétly  čarodějnice, 
zúčastnily  se  své  přehlídky  a  byly  vyhodnoceny  dvě  nejlepší.  Vystoupila  zde  skupina 
historického  šermu  Lucius,  kapela  Kompromis  Country  doprovázela  celou  akci  hudbou. 
Kapelníkem je Václav Michalec. Akce se vždy těšila velkému zájmu.

Výstava obrazů Petra Šmahy
17. 5. 2003 byla vernisáž obrazů slatinského rodáka, akademického malíře Petra Šmahy, člena 
Výtvarného spolku Mánes. Součástí výstavy byla i prezentace několika obrazů jeho maminky 
paní  Boženy  Šmahové,  roz.  Hromádková.  Vernisáže  se  zúčastnil  i  prezident  Nejvyššího 
kontrolního úřadu v Praze pan Ing. Lubomír Voleník, akademický malíř a profesor na Škole 
uměleckých  řemesel,  devadesátiletý  pan  Emanuel  Ranný  a  další  vzácní  hosté  z Prahy  a 
Bratislavy  a  mnoho slatinských občanů.  Výstava  se  konala  v rámci  oslav  300.  výročí  od 
postavení  Kaple  sv.  Floriána  na  Přemyslově  náměstí  a  jak  znělo  na  pozvánce,  byla 
poděkováním všem, kteří pomáhají uchovat odkaz našich předků. Výstava se těšila velkému 
zájmu občanů i školních dětí, které tam doprovázeli jejich učitelé. Výstava skončila 25. 5. a 
všeobecně byla hodnocena jako velmi úspěšná s maximálním pozitivním ohlasem slatinských 
občanů.

Neplacené nájemné v obecních domech
v červnu 2003 činil dluh na nájemném v domech, které jsou ve správě MČ Brno – Slatina 
celkem 1 055 tis. Kč



Přemostění na ulici Řípská
V červnu v Brně zasedala vláda ČR a přijala usnesení, ve kterém uložila ministru dopravy ČR 
Ing. Šimonovskému zajistit napojení nově budované komunikace ulice Průmyslová na dálnici 
D1.  Pro  slatinské  občany,  zejména  pro  ty,  kteří  bydlí  na  ulici  Řípská,  by  to  znamenalo 
zlepšení životního prostředí, protože komunikace na této ulici by pak měla sloužit jen jako 
obslužná  a bude mít jen místní význam.Stávající napojení z ulice Řípská na dálnici D1 bude 
zrušeno.

Referendum ke vstupu do Evropské unie
V červenci 2003 proběhlo významné referendum o vstupu ČR do EU.
Výsledky za Slatinu:
oprávněných voličů bylo 7 143
hlasovalo 3 927, tj. 55% voličů
ANO hlasovalo 3 047, tj. 78 %
Ne hlasovalo    795, tj. 20 %

výsledky za Brno celkem:
účast voličů 55,36%
ANO hlasovalo 80,71%

výsledky za Jihomoravský kraj:
účast voličů 55,61%
ANO hlasovalo 78,31%

Svým pozitivním přístupem k EU se Slatina umístila na 91. místě z 679 volebních okrsků 
v Jihomoravském kraji.

Přestavba Přemyslova náměstí
Na  jaře  a  v létě  2002  proběhla  v Aktualitách  o  Slatině  diskuse  o  přestavbě  Přemyslova 
náměstí.  Stavební  úřad  ve Slatině  vydal  územní  rozhodnutí  a  byl  přijat  návrh Ing.  Arch. 
Šmédka, který předpokládal zbourat stavby po bývalém Jednotném zemědělském družstvu a 
doprostřed bývalého Dvora postavit  šesti poschoďovou administrativní budovu s přilehlým 
velkým stanovým přístřeškem nad plochou, určenou pro tanec a různé jiné kulturní  akce. 
Kolem  této  plochy  mělo  převažovat  dláždění  a  různé  administrativní  budovy  2  –  3 
poschoďové, částečně s byty. Na zeleň se uvažovalo cca 3 – 4% z celkové plochy. Z podnětu 
akademického malíře  Petra  Šmahy byl  založen  přípravný výbor  ve  složení:  Ing.  Jaroslav 
Kadleček, CSc., Ing. Bohumil Reichstädter, CSc., Ing. Jiří Navrátil, ak. malíř Petr Šmaha, Jan 
Čech a Miroslava Buršíková s tím, že bude založeno občanské sdružení, jehož cílem bude 
zlidštit megalomanský projekt a úpravu areálu provést tak, aby byl zachován historický ráz 
vesnického náměstí hanáckého typu.
7.  1.  2003  proběhla  ustavující  valná  hromada  a  občanské  sdružení  „Přemyslovo  náměstí 
v Brně - Slatině“ začalo oficielně pracovat. Do výboru byli zvoleni:  Ing. Jaroslav Kadleček, 
CSc. (předseda), Ing. Jaromír Weinlich (místopředseda),Ing. Bohumil Reichstädter, CSc., Jan 
Čech, Ladislav Šalbaba a jako náhradník Jiří Horák. Pan Šalbaba ale krátko na to zemřel a 
místo něj přišel do výboru Jiří Horák.



Názor na přestavbu postupně přecházel v kompromisní řešení a to: šestiposchoďová budova 
jako  naprosto  nevhodný  prvek  ve  starobylém  rázu  náměstí  se  zdá  být  už  s velkou 
pravděpodobností zamítnuta a uvažuje se pouze se zavedením inženýrských sítí, částečném 
vydláždění  a  výsadbou  zeleně,  takže  prostor  bude  prozatím  sloužit  jako  více  méně 
odpočinková zóna, navazující na stávající park, který se nachází na protější straně vozovky.

Finanční rozpočet MČ Brno – Slatina
rozpočet na rok 2003 činil 67 969 tis. Kč
skutečnost za rok 2003 (bez bytového hospodářství) 65 654 tis. Kč

Občanská sdružení ve Slatině
„Přemyslovo náměstí v Brně – Slatině“- předseda Ing. Jaroslav Kadleček, CSc.
„Slatina dětem“ – předsedkyně JUDr. Margita Dostálová
„Sdružení pro podporu občanských aktivit“ – Mgr. Nawrath,  Mgr. Slavíková
„SLOPE Brno“ – předseda František Harašta
„Děti, pojďte si hrát“ – předseda Štěpán Cenek

Obyvatelstvo a bydlení
V roce 2001 proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Určitě je zajímavé uvést alespoň 
několik údajů, i když se zpožděním: 
Ve Slatině žilo celkem 8 530 obyvatel, z toho mužů 4 152 a žen 4 378.
Ekonomicky aktivních bylo 4 764, z toho nezaměstnaných 361
V rodinných domech bylo 773 bytů a v 239 obytných domech bylo 2 377 bytů. v ostatních 
budovách bylo 7 bytů.
 Průměrný věk byl 37,8 roků, z toho muži 36,6 roků a ženy 38,9 roků.

Výstavba nových bytů: rok  2001       rok  2002     rok  2003 
v rodinných domech 11 11 5
v bytových domech, nástavbách a přístavbách 14  4 22
celkem nových bytů 25 15 27

Zdravotnictví
Lékařskou péči ve Slatině poskytují a i v roce 2003 poskytovali:
MUDr. Jana Plachá – praktická lékařka,  Tuřanka č. 11
MUDR. Zdeňka  Zábranská – praktická lékařka a homeopatie, Jihomoravské náměstí č. 5
MUDr. Martina Raková – praktická lékařka, Langrova č. 4
MUDr. Blanka Plechová – zubní lékařka, Jihomoravské náměstí 3
MUDr. Marie Mrázková – zubní lékařka, Langrova 4
MUDr. Eva Konvičková – zubní lékařka, Jihomoravské náměstí 3
MUDr. Markéta Janíčková – kožní lékařka vč. lékařské kosmetiky, Tuřanka 11
MUDr. Radek Němeček – chirurgie a kryochirurgie, Křehlíkova 70
MUDr. Miroslava Nováková – dětská praktická lékařka, Langrova 4
MUDr. Ivo Sládek
MUDr. Peter Čík – oba Privátní gynekologické centrum MAXIMA, Jihomoravské nám. 3
Mgr. Martin Forejt – poradna pro výživu a zdravý životní styl, Tuřanka 11
MVDr. Kateřina Jedličková – veterinární lékařka, Lučiny 1
Lékárnu „Althea“: provozuje Mgr. Pharm. Jiřina Neštická, Jihomoravské náměstí 3



Školství
Ve Slatině působí a také působily dvě základní školy – jedna na Přemyslově náměstí 1 a jedna 
na Jihomoravském náměstí 2.

Základní škola na Přemyslově náměstí č. 1
vyučuje  podle  tzv.  Daltonského  principu,  tzn.  že  nechce  po  dětech  bezduché  biflování 
znalostí, ale učí děti vyhledávat informace a orientovat se, kde lze informace získat a to je učí 
systematicky od 7. třídy. K tomu účelu je specielním internetem vybavená studovna. Pro děti 
v nižších třídách je určen projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, nazvaný „Zdravá záda“ – 
pomůckou jsou gymnastické míče. Projekt probíhá pod dohledem MUDr. Radka Braunera, 
primáře Dětské fakultní nemocnice v Brně.
Byla dokončena generální oprava celé školy a tak pro děti jsou zde velké možnosti využít 
schopnosti. Škola má k disposici velký skleník, byla zrekonstruována zahrada vč. budovy pro 
družinu. Výuka cizích jazyků hravou formou začíná již v 1. a 2. třídě a od 3. třídy mají děti 
běžnou výuku anglického jazyka. Druhý jazyk je nepovinný.
Na škole působí dětský pěvecký soubor Skřivánek a má dvě oddělení.  Jeho členové jsou 
velmi úspěšní při přijímání na umělecké školy. Velká úspěšnost je také u dětí při přijímacích 
zkouškách na gymnazia po 5. třídě. Do 6. třídy pak nastupuje skoro o polovinu dětí méně než 
bylo v 5. třídě. Na škole pracuje několik kroužků, které vedou učitelé školy. Keramické studio 
má 4 oddělení,  pak je zde kroužek florbalu a  kroužek pro dyslektiky a dysgrafiky.  Škola 
zajišťuje pro děti vlastními silami i logopedickou péči. 
Jako každoročně byly i v roce 2003 zorganizovány zájezdy do Londýna a Vídně. Děti jsou 
ubytovány v rodinách a mají tak možnost zlepšit si své jazykové znalosti. Dále se uskutečnil 
lyžařský výcvik v Deštné, škola v přírodě v penzionu Hodůnka a v kempu v Borové u Poličky 
a červnové školní výlety. 
Některé děti byly úspěšné v soutěžích mimo školu:
Štěpán Balcařík – 1. místo v matematické olympiádě v městském kole
Hana Žaloudková – 1. místo v anglické konverzaci v krajském kole
Michaela Baránková – 3. místo v atletické olympiádě v obvodním kole
Petra Klašková – 1. místo ve výtvarné soutěži ke Dni matek v Židenicích 
                            a škola dostala navíc i Čestné uznání
Škola spolupracuje s Mateřskou školou  na Jihomoravském náměstí č. 5, děti se edukativně – 
stimulačními metodami připravují na vstup na základní školu. Přípravu dětí zajišťují vyučující 
ze základní školy.
V roce 2003 chodilo do školy 318 dětí do 13 tříd. Škola má 16 pedagogických pracovníků, 3 
pracovníci jsou ve školní družině.
Významnou událostí  školy  byly oslavy 100.  výročí  trvání  školy.  Při  této  příležitosti  byla 
mimo jiné uspořádána pro veřejnost školní akademie. Zájem veřejnosti o tuto akademii byl 
tak velký, že sál Staré radnice málem nestačil. Byla to velmi hezká akce.
Ředitelkou školy je Mgr. Světlana Brankovská
Zástupkyní je Mgr. Dana Dolníčková  
 

Základní škola na Jihomoravském náměstí č. 2
pracuje  podle  vzdělávacího  programu  Základní  škola.  Součástí  školy  je  Mateřská  škola 
s počtem 63 dětí, umístěná v budově na  Jihomoravském náměstí č. 4. Předností školy je, že 
v roce 2000 splnila náročná kriteria Státního zdravotního ústavu Praha a byla zařazena do sítě 
Zdravých škol. V pěkném prostředí jsou tak děti už od mateřské školy vedeny a vychovávány 



ke zdravému životnímu stylu, který je jednak zakomponován do vyučovacího procesu, jednak 
je hlavní náplní  volno časových a mimoškolních aktivit, které škola uskutečňuje.
Škola si  postupně vytváří  i  tradice. Patří  mezi ně např. netradiční zápisy dětí  do 1. třídy, 
vystoupení pro rodiče a děti, hudební koncerty na závěr školního roku, Dny otevřených dveří 
pro rodiče současných i budoucích školáků, sběrové akce, školy v přírodě pro žáky 1.až 9. 
tříd,  Dny  zdraví  apod.   Mezi  nejúspěšnější  akce  patří  také  jednodenní  lyžařské  zájezdy, 
rozloučení  se  zimou  na  bruslích  v hale  na  Úvoze,  jednodenní  zájezdy  do  termálního 
koupaliště v rakouském městě Laa an der Thaja. Těchto akcí se kromě dětí zúčastňuje také 
řada rodičů. Dny zdraví jsou připravovány s občanským sdružením Slatina dětem, které na 
škole působí. Letos měly název Chceme zdravě žít a poskytovaly tyto akce pro děti a jejich 
rodiče:  Já a moje bezpečí; Problémy dospívání; Jóga a relaxace; Jíme zdravě; Cvičíme pro 
zdraví i radost; Koutek živé přírody. Pro starší žáky se škola zaměřila na témata: Kouření a 
my; Sex a antikoncepce; Beseda s mistrem světa v jízdě na historickém kole p. Zimofčákem, 
Péče  o  pleť  a  ruce;  Beseda  s  pracovníkem  Policie;  Sebeobrana;  Jíme  zdravě;Estetická 
výchova.  Zajímavou akcí by oslava Dne učitelů s názvem Škola naruby. Stejná programová 
orientace ZŠ a MŠ se projevovala i v zajišťování společných akcí – karneval v tělocvičně ZŠ, 
oslava příchodu jara vynesením Babice Zimice do šlapanického potoka, návštěva letiště, ZOO 
na sv. Kopečku u Olomouce, pouštění draků, Mikulášská nadílka, pečení cukroví, vystoupení 
u vánočního stromečku ve škole i ve městě Brně.
Nenásilný  přechod  z MŠ  do  ZŠ  umožňují  edukativně  stimulační  skupiny,  ve  kterých  se 
scházejí děti, rodiče i učitelky MŠ a ZŠ.
Spolupráci s občanskou veřejností škola zaměřila na projekt Spolu pro obec.
Zástupci žákovského parlamentu školy také diskutovali na setkání s primátorem o Evropské 
unii.Kromě rodičů škola  také spolupracovala  s Magistrátem města  Brna – kanceláří  Brno-
zdravé město, se Státním zdravotním ústavem Brno a Městskou částí Brno – Slatina.
V roce 2003 školu navštěvovalo 389 dětí v 17 třídách.
Ředitelkou školy je Mgr. Anna Řezáčová
Zástupcem je Mgr. Ivo Trlica

Mateřské školy

fungují ve Slatině dvě. Jedna je součástí Základní školy na Jihomoravském náměstí 2 a je 
držitelem certifikátu Zdravá škola.Druhá mateřská škola má svou vlastní právní subjektivitu a 
v roce 2003 oslavila 20 let  svého trvání.Jejích 6 tříd je rozmístěno ve dvou budovách na 
Jihomoravském náměstí. V současné době má kapacitu 150 míst a je plně vytížena. V každé 
budově  je  jedna  třída  pro  předškoláky se  speciálním výchovným programem a  dvě  třídy 
smíšené pro děti od 3 do 5 let. Škola úzce spolupracuje s logopedkou. Jedna třída je zaměřena 
na výuku angličtiny hravou formou, provádí se i výuka hry na flétnu. Dětem se ve vlastní 
kuchyni vaří zdravá strava. Vedení školy pořádalo pro děti a jejich rodiče mnoho různých 
aktivit – maškarní karneval, společenský ples, plavání, výlety, besídky, olympiády, keramická 
tvorba aj.
Od roku 1992 je ředitelkou Mgr. Marcela Havlíčková.



Integrovaná střední škola polygrafická, Brno – Slatina, Šmahova 110
Tato škola je státní školou a je jedinou tohoto typu v České republice. Zabezpečuje komplexní 
přípravu  v rámci  nabízených  polygrafických  oborů,  skládajících  se  z teoretického  a 
praktického vyučování.  Vznikla z původního Středního odborného učiliště polygrafického 
začleněním výuky studijního oboru Polygrafie pro střední odbornou školu. Tímto oborem, 
spolu  s nově  zařazenými  studijními  obory  Reprodukční  grafik  pro  media  a  Tiskař  na 
polygrafických  strojích,  je  umožněna  návaznost  studia  středoškolského  na  studium 
vysokoškolské.
Škola  pro své vyučování využívá prostory ve dvou budovách.  Teoretické vyučování probíhá 
na Kudelově ulici č. 6 v Brně. Budova ve Slatině slouží k praktickému vyučování. Zde se 
nacházejí  výuková  pracoviště  tříletých  učebních  oborů  a  čtyřletých  studijních  oborů. 
V budově se nachází také pracoviště ředitelství školy a ekonomického úseku.
Škola  svým  uchazečům  o  studium  nabízí  čtyřleté  studijní  obory,  které  jsou  ukončeny 
maturitní  zkouškou – Polygrafie,  Reprodukční grafik pro media, Tiskař na polygrafických 
strojích a tříleté učební obory, ukončené zkouškou a výučním listem – Reprodukční grafik, 
Knihař,  Tiskař  na  polygrafických  strojích.  Úspěšní  absolventi  učebních  oborů  mohou  ve 
studiu pokračovat ve dvouletém nástavbovém studijním oboru Polygrafický průmysl, který je 
ukončen maturitní zkouškou.
Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v tiskárnách, grafických studiích, v reklamních 
agenturách a  v nakladatelsko – vydavatelské sféře.  Studenti  s výbornými výsledky mohou 
pokračovat  ve  studiu  na  vysokých školách.  Žáci  středního  odborného  učiliště  vykonávají 
v rámci  praktického vyučování  nejen cvičné  práce,  ale  pracují  také   pod vedením mistrů 
odborného výcviku na zakázkách pro širokou veřejnost.  Zhotovují černobílé i barevné návrhy 
a tisknou dopisní papíry, navštívenky, pozvánky, letáky, plakáty, sborníky, svatební oznámení, 
promoční  oznámení,  pohlednice,  novoročenky,  etikety  a  další  propagační  a  společenské 
tiskoviny včetně číslování a perforování. Knihařsky zpracovávají  brožury,  knihy, časopisy, 
vazbu V1, V2, kroniky, sbírky zákonů, diplomové práce, pasparty, kroužkovou vazbu a jiné. 
Objednávky přijímá zakázková kancelář v Brně na Cejlu č. 40 nebo lze práce objednat přímo 
v kanceláři vrchního mistra odborného výcviku ve Slatině.
Ve školním roce 2002-2003 bylo 434 studentů ve 20 třídách.
Ve školním roce 2003-2004 bylo 425 studentů v 16 třídách.
Ředitelkou školy je Ing. Jarmila Šustrová.

    



S p o r t

Největším sportovním klubem ve Slatině je SK Slatina.

Předsedou je Miroslav Smutný
Jednatelem je František Navrátil

Fotbalový oddíl SK Slatina

je  jedním  z největších  fotbalových  oddílů  v Brně.  Má  12  hrajících   družstev  v  různých 
soutěžích,  z toho  9  mládežnických.  K největším  oddílům  patří  i  v rámci  Jihomoravského 
kraje. Má 350 členů, z toho 40 funkcionářů.

V roce 2003 se družstva v soutěžích umístila následovně:
Muži A – I B třída – krajská kopaná – 11. místo

Trenér Vladimír Máčal
Vedoucí družstva Pavel Matula
Nejlepší střelec Luboš Musil – 9 branek

Muži B – III. třída – okresní přebor – 2. místo
Trenér Ing. Josef Menšík
Vedoucí družstva Jiří Weinlich
Nejlepší střelec Miroslav Nos – 7 branek

Dorost A – I. třída – krajský přebor – 1. místo
Trenér Ivan Socha
Vedoucí družstva Milan Klimeš
Nejlepší střelec Dostál – 17 branek

Dorost B – II. třída –okresní přebor – 7. místo
Trenér Jiří Kosař
Vedoucí družstva Jaromír Klíč

Žáci starší A – I. třída – krajský přebor – 1. místo
Trenéři  František Urbánek a Pavel Kadera
Vedoucí družstva Vladimír Pernica
Nejlepší střelec Klimeš – 10 branek

Žáci starší B – II. střída – okresní přebor – 1.  místo
Trenéři Igor Sekanina a Jaroslav Mudruněk

Žáci mladší A – krajský přebor – 2. místo
Trenéři Jiří Novák, Zdeněk Kotoun a Petr Křesťan
Vedoucí družstva Václav Svoboda
Nejlepší střelec Novák – 12 branek

Přípravka starší A – okresní přebor – 2. místo
Trenéři Karel Dofek a Stanislav Hodek

Přípravka starší B – III. třída – okresní přebor – 5. místo
Trenéři Pavel Kotrla a Martin Halabala

Přípravka mladší A – II. střída – okresní přebor – 10. místo
Trenéři Petr Zemánek a Antonín Jiří

Přípravka mladší B – III. třída – okresní přebor – 11. místo
 Trenéři Jaroslav Fajt a Martin Koláček



Old Boys ( hráči starší 35 let ) – městská soutěž – 11. místo
Trenér a vedoucí družstva Ing. Ladislav Glovacz

Předsedou výboru je Ing. Michal Nos
Členové výboru: Pavel Kadera, Ing. Josef Menšík, František Urbánek, Ivan Socha a Vladimír 
Pernica.

Oddíl má dobré materiální zázemí vč. sociálního zařízení a šaten a již sedmou sezónu hraje na 
travnatém  hřišti.  Největším  úkolem  pro  příští  sezónu  je  dokončit  instalaci  zařízení  pro 
zavlažování hřiště a udržet 1. mužstvo mužů v 1. B třídě.

Oddíl kulturistiky SK Slatina

je v rámci SK Slatina nejmenším. Pro svou činnost má k dispozici posilovnu přímo v budově 
sportovního  klubu..  Má  12  stálých  členů a  výbor  v roce  2003 pracoval  ve  složení:  Filip 
Kordač, Radek Stacke a Zdeněk Pavlák.
 Posilovna je vybavena na průměrné úrovni nářadím a posilovacími stroji  a je k dispozici 
všem  členům  ostatních  oddílů  SK  Slatina  a  to  hlavně  pro  zvýšení  fyzické  kondice.  Za 
symbolické vstupné je k dispozici i pro veřejnost po předchozí domluvě a zajištění odborného 
dohledu  a  poradenství.  Sociální  vybavení  vč.  šatny  je  ucházející.  V r.  2003  si  členové 
svépomocně vymalovali posilovnu a položili si sami i koberec.

Oddíl tenisu SK Slatina

Oddíl měl v roce 2003 40 členů, kteří platili členský příspěvek 1 000 Kč a měli za povinnost 
zdarma odpracovat 15 brigádnických hodin na úpravě hřišť, zejména na jaře. K dispozici jsou 
4  kurty,  šatny,  sprchy  a  WC.  Oddíl  registruje  tzv.  rekreační  hráče,  kteří  platí  celoroční 
příspěvek  1 600  Kč  a  mají  možnost  hrát  v určených   termínech,  případně  ve  volných 
objednaných termínech. Mimo to zde mohou hrát i hosté, pokud jsou kurty volné a ti platí  70 
– 80 Kč za jednu hodinu a kurt.
Oddíl měl v roce 2003 tři soutěžní družstva v kategorii dospělých v krajském přeboru – ve 
skupinách II, III a IV. Dále měl soutěžní družstvo starších žáků v krajském přeboru ve skupině 
III.  Nejúspěšnější bylo družstvo mladších žáků, které hrálo v krajském přeboru skupinu II.
Složení výboru: předseda Ing. Jaroslav Buršík (od roku 1988)

místopředseda Jaroslav Vrzal
jednatel Oldřich Miklík
pokladník Jiří Musílek
člen Ing. Zdeněk Závodský

V zimním období oddíl pronajal hřiště  podnikatelce Alžbětě Vlčkové, která zde provozovala 
zimní nafukovací halu. Na jaře zařízení odklidila a tenis se hraje pak venku na upravených 
hřištích.
Druhou soukromou nafukovací tenisovou halu provozuje Vít  Šťastný na ulici  Řípská a to 
celoročně..
Oddíl stolního tenisu SK Slatina



má 35 členů a kolem 15 žáků, jejichž stav se velmi mění. Oddíl má 7 družstev dospělých a 
jedno družstvo žáků.  Družstvo ve složení Pořízek, Jeřábek, Plotěný a Oleksik vyhrálo v roce 
2003 krajský přebor a postupuje do divize. I družstvo žáků si vedlo dobře. Anička Humlová 
obsadila na mistrovství republiky 5. -8. místo v roce 2003. V soutěži dospělých hrají družstva 
v městském přeboru  v I.,  II.  a  III.  skupině.  Jako  trenér  zde  působí  Ota  Huml,  který  má 
trenérskou licenci skupiny C a dále rozhodčí s licencí C a to: František Linhárek, Amos Dufka 
a  Vladimír  Jeřábek.  Hráči  se  navíc  zúčastňují  přeborů  a  turnajů,  které  organizuje  Česká 
asociace stolního tenisu.
Oddíl byl založen v roce 1892 a ve funkci předsedů se vystřídali p. Krejčí, Ota Huml a Petr 
Čampa, který je nejdéle  úřadujícím a zároveň i současným předsedou.  Za jeho předsednictví 
se herna, která je v areálu SK Slatina, soustavně zdokonalovala a je možno konstatovat, že  po 
oddíle Moravská Slavia je nejlepší hernou v Brně, k čemuž přispívají i sponzoři a to firma 
Rebel – Huml, Zámečnictví – Herman a hudební agentura Poutníci – Linhárek.

Česká asociace sportu pro všechny     

Odbor ve Slatině má celkem 166 členů – 9 mužů, 90 žen a žactvo. Je jedinou amatérskou 
organizací ve Slatině, která má v programu cvičení od dvou roků  výše bez omezení věku. 
Cvičí se v pronajaté tělocvičně ve škole na Jihomoravském náměstí. Protože cvičitelé cvičí 
buď zadarmo nebo za minimální odměnu, nemají mladí o cvičitelskou práci zájem.  Velkou 
konkurencí pro amatérskou tělovýchovu jsou  Fitness centra. Proto se odbor z původních více 
jak 600 členů, 26 cvičitelek a 13 oddílů zmenšil na nynějších 166 členů, 7 cvičitelek a 4 
oddíly. Jsou to oddíly:

• Rodiče a děti –cvičitelky PaeDr. Jarmila Balejová a Jarmila Kolaříková
• Žákyně – cvičitelky Marie Konečná, Ing. Lenka Konečná a Ing. Jitka Solčianská
• Aerobik  (dorostenky  a  ženy)  –  cvičitelky  Mgr.  Gabriela  Kokešová  a  hostující 

cvičitelky
• Kondiční cvičení pro ženy – cvičitelka Marie Pastrňáková

Pro zpestření cvičení jsou zvány cvičitelky z jiných oddílů.
Předsedkyní odboru je Marie Pastrňáková (od roku 1977)
Hospodářkou je Marie Konečná

Gymnaestráda v Lisabonu
Ve  dnech  19.  –  23.  7.  2003  se  v portugalském  Lisabonu  uskutečnila  XII.  světová 
gymnaestráda,  přehlídka  amatérských gymnasticko  tanečních  vystoupení.  Do Lisabonu  se 
sjelo 25 000 cvičenců z 55 zemí celého světa. Naši republiku reprezentovalo více než 500 
cvičenců z Asociace sportu pro všechny a Sokola a to v jedné hromadné a čtyř podiových 
skladbách.
15.  minutová  hromadná skladba  GO GO TANGO, v níž  cvičily  i  ženy ze  Slatiny  Zdena 
Studeničová,  Marie  Konečná,  Renata  Marková,  Jarmila  Nosová  a  Gabriela  Kokešová, 
obsahovala tanečně gymnastická cvičení s různým nářadím a svou dynamickou choreografií si 
získala  srdce  publika.  Hudba,  kterou  ze  známých  melodií  zaranžoval  hudební  skladatel 
Vítězslav Hádl, roztleskala celý stadion. Veškeré náklady na celou akci, finančně náročnou, si 
účastnice hradily ze svých prostředků.



Cvičení  pro ženy dále  organizuje  Dům dětí  a  mládeže  Fantázie ve Slatině se  sídlem na 
Tilhonově ulici a to nácvik aerobiku, step aerobiku a dance aerobiku za úplatu 30 až 35 Kč za 
jednu cvičební hodinu. Cvičení se zúčastňuje 40 až 50 žen všech věkových kategorií.

Další  cvičební  hodiny za  stejnou  úplatu  organizuje  posilovna  GYM  BLUE  SUN a 
zájemkyně jsou opět ženy. Cvičí se denně také v tělocvičně školy na Jihomoravském náměstí, 
protože tělocvična ve škole na Přemyslově náměstí byla malá.

V přístavbě kostela probíhá cvičení jógy a to za 10 Kč za jednu cvičební hodinu.

Sportovní střelecký klub Slatina Brno

V roce 1978 byl  při  Základní  škole  na Jihomoravském náměstí  založen zájmový kroužek 
„Šipka“, jehož zakladatelem byl Jiří Židů (měl přezdívku FIN). Cílem bylo vychovávat děti 
k dobrému vztahu k přírodě,  sportování a  zdravému životnímu stylu.  V roce 1980 vznikla 
z tohoto kroužku Základní organizace Svazarmu 452 se zaměřením na brannou výchovu a 
sportovní střelbu. Když v roce 1989 Svazarm ukončil svou činnost, přešel oddíl Šipka pod 
Český střelecký svaz s názvem SSK Slatina Brno 0162. Také zároveň došlo ke změně vedení. 
Předsedou se stal Stanislav Hlaváček, který je dosud nejen předsedou, ale i trenérem SSK a 
také  vedoucím regionální  základny střelectví  v Brně.  Hospodářskou je   Dagmar  Suchá  a 
jednatelem Ing. P. Pěch.
Za  dobu  působení  tohoto  oddílu  ve  Slatině  prošel  výcvikem nesčetný  počet  mládeže  ze 
Slatiny. Tréninky probíhaly v tělocvičně školy. Je vhodné uvést alespoň několik těch, kteří 
získávali  medaile  ve  vrcholných  soutěžích:  Kala,  Karasová,  Zemánková,  Michlová, 
Žiháčková, Černá, Černý, Driml, Suchý, Jarý, Veselý, Tajchnerová, Mizerová,  Miklíková, 
Idesová a další. 
Po otevření nové střelnice na Masarykově okruhu v roce 1993, která patří mezi dvě největší 
v České republice,  se začala činnost přesouvat na tuto střelnici, v názvu si však označení 
Slatina nechala, protože pro svoje střelecké úspěchy už Slatina znamenala republikový pojem.
Od roku 1995 tvoří jádro střediska vrcholového sportu právě členové SSK Slatina Brno. Tvoří 
reprezentační družstvo ve střelbě z kuší a jsou držitelé titulu Mistra světa a bronzové medaile 
z Mistrovství  Evropy  právě  zásluhou  Ondry  Malinkého,  který  je  zároveň  14.  násobným 
Mistrem České republiky v disciplínách VzPu 60, LM 60, LM 3x40, SpKu 40, držitelem 6. 
rekordů ČR, medailista z Mistrovství Evropy a Mistrovství světa ve VzPu a LM v družstvech. 
Členové SSK Slatina Brno získali nesčetné množství medailí na Mistrovství ČR ve všech 
disciplínách.  Jsou držitelé  mnoha titulů Mistr  ČR – České střelecké extra ligy v kategorii 
mužů i dorostenců. Klub pořádá ročně pět vrcholných střeleckých soutěží. Největší je Grand 
Prix Brno ve vzduchových zbraních, které se zúčastňuje kolem 400 sportovců ze 7 zemí. Dále 
se pořádá Velká cena Slatiny ve vzduchových i kulových zbraních, Mistrovství ČR ve střelbě 
z kuší a Brněnský střelecký festival.
Nejvýznamnější výsledky v roce 2003:
Malinký Ondřej MČR vz. 1. místo VzPu 60
(reprezentant junior) MČR kule 1. místo LM 3x40

MČR 3. místo LM 60
Obrovský Jiří MČR 1. místo 30 ČR 14 roků (mládež)



Dočkal Jiří MČR 3. místo 30 ČR 12 roků (mládež)
Tomková Martina MČR 3. místo SM 3x20 (juniorky)

MČR 1. místo SpKu 40 (juniorky)
Prášková Šárka MČR 2. místo SpKu 40 (juniorky)

MČR 2. místo VzPu 40 (juniorky)
Pokorný David MČR 2. místo SpKu 40 (juniorky)
Šustr Luboš MČR 3. místo SpKu 40 (juniorky)
Hlaváček Stanislav MČR 1. místo SpKu 60 (muži)
Družstva  Mistři  ČR ve  VzPu  i  LM získala  na  Mistrovství  Evropy  ve  Švédsku  stříbrnou 
medaili.
I  když klub již nesídlí ve Slatině, jsme rádi, že tak skvěle pracuje a dosahuje mimořádně 
úspěšné výsledky a nechává si název z dob svých začátků.
(Legenda zkratek: VzPu – vzduchová puška

LM – libovolná malorážka polohový závod (v stoje, kleče. leže)
SpKu – sportovní kuše
číslo za zkratkou znamená počet ran)

Pétanque

SLOPE (Slatinský oddíl Pétanque) je název občanského sdružení, které vzniklo  v roce 1998. 
Za  dobu  své  existence  se  oddíl  vypracoval  mezi  tři  nejlepší  kluby  v ČR.   Hřiště  má 
vybudované na ulici Černozemní. 

Původně byl tento prostor obrovská skládka smetí a odpadků, která byla odklizena a bylo zde 
vybudováno  dětské  hřiště,  nyní  i  hřiště  pro  pétanque.  V roce  2003  bylo  dosaženo 
následujících výsledků:
Milan Hašek (SLOPE), Pavel Hnilica, Jaroslav Vlk – mistři ČR trojic, účastníci ME v Ženevě
Milan Hašek, Pavel Hnilica – mistři ČR dvojic
Milan Hašek – mistr ČR jednotlivců
Milan Hašek, Eva Haraštová (oba SLOPE) – 3. místo mistrovství ČR smíšených dvojic
Pavel Hejl ml. (SLOPE), Tomáš Stoklásek, Lucie Klusová, Denisa Řehořová – 
mistři ČR,účastníci MS v Brně
Rostislav Skládaný (SLOPE), Michal Šrubař, Tereza Jurečková, Jan Michálek – 2. místo na 
mistrovství ČR juniorů, účastníci MS v Brně
Luboš Šlapanský, Jaroslav Kravka (oba SLOPE) – 2. místo MČR dvojic

Členové oddílu se podíleli na pořádání mistrovství světa, které probíhalo v Brně, které dostalo 
přednost před Kanadou a Japonskem. Díky specializovanému pétanqueovému areálu, prvnímu 
v ČR, zde bylo uspořádáno „Mistrovství střední a východní Evropy“, několik mistrovství ČR 
a  mnoho turnajů.  SLOPE jako jediný  klub  v ČR pořádá  víceturnajovou  soutěž  Moravia 
Pétanque Open. V roce 2003 se těchto turnajů zúčastnilo 1 099 hráčů z ČR i zahranicčí.

Předsedou v roce 2003 byl  František Harašta
Místopředsedou Pavel Hejl a Dr. Kravka.



Společenský a kulturní život 

Divadelní soubor J. K. Tyla
 
uspořádal začátkem roku pro děti již tradiční Dětský maškarní ples.V průběhu roku sehráli 
ochotníci hry Krutá zrada, Jak princezna o krásu přišla a Čertova pohádka. Hru Krutá zrada 
sehráli také v Domově důchodců na Noppově ulici v Brně – Židenicích.
30.  dubna bylo zorganizováno tzv.  pálení čarodějnic,  které se těšilo velkému zájmu dětí  i 
dospělých. Hrála zde kapela Kompromis Country a v programu vystoupili bubeníci, skupina 
historického šermu a proběhla soutěž o nejlepší čarodějnici.
Další  akcí  byla  Mikulášská  nadílka a  v areálu SK Slatina  prosincové odpoledne,  nazvané 
Slatinské  vánoce.  Byly  zde  prodejní  stánky  s dárkovým  zbožím,  umělecký  kovář  zde 
předváděl své umění, při poslechu koled se mlsalo i vánoční cukroví.

Předsedkyní je Eva Hrdličková (vč. režie i autorka her)
Místopředsedou je Martin Krytinář (vč. osvětlení, zvuku a propagace)
Pokladníkem je Marta Navrátilová (vč. administrativní práce a nápovědy)

Vítání občánků

Vítání nově narozených dětí proběhlo 2x. V květnu bylo 33 pozvaných (17 děvčátek a 16 
chlapců) a v listopadu bylo pozváno 26 dětí a jejich rodičů (16 děvčátek a 10 chlapců). Vítání 
bývá  velmi  slavnostní.  Mimo jiné  zde  vystoupil  pěvecký sbor  dětí  ze  Základní  školy  na 
Přemyslově náměstí.

Jubilanti

V roce  2003 byli  ve  Slatině  následující  jubilanti,  kterým blahopřáli  zástupci  MČ Brno – 
Slatina:
75 let – 48 občanů
80 let – 41 občanů
85 let – 6 občanů
90 let – 4 občané
91 let – 2 občané
92 let – 4 občané
93 let – 5 občanů
94 let – 2 občané
95 let – 1 občanka (pí Zdeňka Hromková, Tuřanka 27 – čilá, dosud pracuje na zahradě)
96 let – 1 občanka (pí Marie Plevačová, Černovičky 19 -  také čilá)



Zástupci MČ – pí Kheilová, Lobová, Červinková a pan Krejčí občany navštívili a předali jim 
celkem 115 balíčků a blahopřání.
Mezi jubilanty byl také Ing. Bohumil Reichstädter, CSc., předseda Slatinského historického
kroužku. Oslavil 80 let věku. Původně jako textilní chemik řídil od roku 1958 do roku 1987 
brněnský Výzkumný ústav vlnařský (VÚV). V letech  1954 – 56 byl místopředsedou MNV ve 
Slatině, od roku 1972 do roku 1990 předsedou Občanského výboru staré části Slatiny. Sice již 
od mládí se věnoval historické činnosti, ale teprve po odchodu do důchodu se jí mohl věnovat 
naplno.  Zpracoval  historii  VÚV a jeho právních předchůdců (1946 – 1995),  Kroniku čsl. 
textilních chemiků a koloristů 1907 – 1993), Kroniku celostátních koloristických konferencí 
1965  –  1993,  Kroniku  mezinárodních  koloristických   kongresů  socialistických  zemí 
INTERKOLOR. Od roku 1983 je předsedou Spolku textilních chemiků a koloristů v ČR se 
sídlem na Univerzitě Pardubice. 
Pro Slatinu má nesmírný význam jeho Knížka o Slatině, kterou vydala Městská část Brno – 
Slatina  v roce  2002.  Je  to  první  obsáhlá   kompletní  práce  o  Slatině  a  její  historii,  jejíž 
narativní hodnota, vycházející přísně z historických dokumentů, má velikou hodnotu nejen 
pro nás současníky, ale zejména pro následující generace, protože mnohé dnes ještě existující 
historické  prameny  možná  později  již  nebudou  dispozici.  Touto  knihou  se  Ing.  Bohumil 
Reichstädter, CSc. nesmazatelně zapsal do slatinské historie.

Klub důchodců ve Slatině
Slatinský klub důchodců měl  v roce 2003 celkem 70 členů.  V únoru proběhla na výroční 
členské schůzi volba výboru a předsedkyní se stala Jarka Pešová, členy výboru pí Chobolová, 
Lobová, Bílá, Hofírková, Frýdecká a p. Zikmund, revizorem pí Kheilová.
Klub vyvíjel velkou aktivitu. Oblíbené jsou výlety do termálních léčivých lázní i společné 
dovolené.V tomto  roce  byla  dovolená  zorganizována  na  Třech  studních  na  Vysočině.  O 
dovolené jsou navštěvována historická místa a památky. Každý den rekreanti  cvičí jógu a 
chodí se koupat. V klubu se oslavují kulatá i půlkulatá životní výročí. Každou první středu 
v měsíci jsou organizovány přednášky – jsou zváni lékaři, zástupci policie, historička Milena 
Flodrová a jiní. 
Při klubu pracují dva pěvecké kroužky – jeden vede p. Pešová ve spolupráci s p. Dupalem a 
druhý vede Stanislav Pavlásek. 2x do roka jede kroužek pí Pešové zazpívat do Domu naděje 
na Hapalově ulici důchodcům zde žijícím.  Členové klubu pečují o své nemocné členy a chodí 
je navštěvovat.

Slatinské hody
V již  tradičním zářijovém termínu byly uspořádány hody. Hody jsou největší  společenská 
událost ve Slatině, všude se uklízí, zametá před domy, čistí okna a v mnoha domácnostech, 
zvláště  ve  staré  části  Slatiny,  se  pečou  koláče.  Krojované  dvojice  stárků  a  stárek  chodí 
v sobotu odpoledne po Slatině a zvou občany na večerní zábavu v sobotu a neděli a na nedělní 
průvod po Slatině s následující  taneční zábavou. Stárci v neděli odpoledne tančí i  Besedu. 
Akce se těší  velkému zájmu široké veřejnosti.  Kroje se používají  kyjovského typu a jsou 
zapůjčovány od pí Růženy Hodaňové, roz. Nosové z Přemyslova náměstí 41. Pí Hodaňová 
kroje šije i vyšívá a naškrobené žehlí a pak je půjčuje nejen slatinským stárkům, ale v širokém 
okolí. Její kroje jsou vyhlášené tím, že jsou nejen hezky zhotovené, ale i vzorně udržované.



Fantázie

pobočka Domu dětí a mládeže v Brně sídlí na uli Tilhonově č. 49.
Dům dětí a mládeže v Brně je volnočasové zařízení, nabízející pravidelné ale i příležitostné 
tvůrčí činnosti dětem, dospívajícím i dospělým. DDM Fantázie zahájila svou činnost v domě 
na Tilhonově ulici dne 21. 11. 1996. Od roku 1997 začala realizovat projekt „Všechny děti 
jsou  naše“,  jehož  cílem  bylo  zapojení  dětí  z dysfunkčních  rodin  do  zájmové  činnosti  a 
vytvoření  terapeutické skupiny.  Kromě stálých pracovníků se na  realizaci  tohoto projektu 
podílela i Ing. Alena Korčáková z občanského sdružení „Slatina dětem“.
V roce  2003  zajistila  Fantázie  pravidelnou  zájmovou  činnost  pro  děti  i  dospělé  ve  45 
kroužcích  (zejména  keramické  pro  děti,  dále  kroužky  výtvarné,  hudební  –  kytara,  flétna, 
počítačové  a  jazykové  –  angličtina,  sportovní  pohybové  hry,  tanečky,  turistický  klub, 
Klubíčko – klub maminek a dětí, Klub vědy a techniky pro každého, dívčí klub Kočky a jiné), 
které navštěvovalo cca 500 zájemců. Oproti roku 1999 je to nárůst o 60%. 
Zhruba ve stejném poměru se zvýšil i počet účastníků jednorázových akcí. V roce 2003 byly 
realizovány tři letní pobytové tábory a dva příměstské letní tábory a jeden příměstský tábor o 
zimních prázdninách.
 Ročně je uskutečňováno více jak 70 akcí s více jak 4 000 účastníky.

Fantázii vede Mgr. Zdenka Jemelková
Informace poskytla Bc. Dagmar Klimentová

Slatiňánek

Taneční  soubor  Slatiňánek  byl  založen  v roce  2000.  Hlavním  iniciátorem  byli  manželé 
František a Jiřina Pařízkovi z Přemyslova náměstí  č.  20. Navázali  na tradici  již zaniklého 
souboru Slatiňan. Děti se scházely na nácviky v přístavbě kostela. Stáří dětí bylo 5 – 13 let. 
První veřejné vystoupení Slatiňánku bylo v roce 2001 na Staré radnici na Přemyslově náměstí 
na koncertu ještě ve vypůjčených krojích. Z výtěžku vstupného se nakoupily látky na kroje 
pro děti.  Kroje pak ušila pí  Marie Pařízková a pí  Kepákovou (bývalá sólová zpěvačka ze 
Slatiňanu) a pí Martou Mrňovou za značné podpory žen z Klubu důchodců, které věnovaly 
část látek a materiálu na výšivky. Kroje byly kyjovské – pracovní. Děti cvičily pod vedením 
Frant. Pařízka a manž. Bočkových, posledně vedla nácvik Marta Mrňová.
Děti vystupovaly v sále na Staré radnici pro Klub důchodců. Veřejná vystoupení byla rovněž 
na hodech (tančila se česká Beseda), na vánoční besídky byly nacvičovány koledy. Děti se 
oblékaly v domě u Pařízků, který stojí hned vedle Staré radnice. Předpokládá se, že v roce 
2004  bude  činnost  ukončena,  protože  velká  část  dětí  již  odrostla  a  ztratila  zájem  dále 
pokračovat  v této  zájmové  činnosti.  Marta  Mrňová,  poslední  vedoucí  souboru,  je  však 
přesvědčena,  že  děti  ze  Slatiňánku  si  odnesly  lásku  k lidovým písním,  tancům a  krojům 
s sebou a že za nějaký rok je uvidíme stárkovat na hodech.
Do souboru chodilo 13 dívek a 11 chlapců.



Činnost při kostele Povýšení sv. kříže ve Slatině

Aktivity byly velice rozmanité a rozsáhlé.

Oddíl  Skautů  uspořádal  mnoho  výletů  do  okolí,  někdy  i  na  kolech,  hodně  tematických 
víkendových pobytů, navštívili divadelní představení Kat a blázen, skautský ples v Kroměříži, 
pobyty v táboře v Jesenici a Ochozi, účastnili se Roverských akcí, pořádaných jinými oddíly, 
skautských her v Brně a mnoha dalších zábavných i poučných akcí vč. vánoční besídky. Oddíl 
má 15 členů.
 Velkému zájmu se těšila výstava betlémů, dvě farní poutě do Sloupu a Vranova, farní ples 15. 
února, májová pobožnost u kapličky ve Slatince i  Silvestrovské setkání farníků.
Občanské sdružení Děti pojďte si hrát uspořádalo dětský ples, Den dětí 1. 6. , prázdninový 
pobyt v Jeseníkách a návštěvu v domově pro mentálně postižené děti v Otnici, kde spolu se 
Scholou zazpívali.
P. Evžen Rakovský byl do 1.  9.  2003 farářem, od tohoto data je ředitelem Salesiánského 
střediska v Líšni. Od 1. 9. 2003 je farářem p. Michal Jelínek.
Kostelníkem ve Slatině je Ladislav Streit.

Hasičský záchranný sbor

 V současné době má sbor dobrovolných hasičů 29 členů. Z tohoto počtu je 16 členů činných, 
zařazených do Jednotky sboru dobrovolných hasičů,  8 dorostenců a 5 přispívajících členů 
(nad 60 let). Dorostenci se významně podílejí na činnosti celého sboru a po dovršení 18 let 
budou  zařazeni  jako  činní  členové.   V roce  2003  se  dorostenci  zúčastnili  9  soutěží. 
Nejlepšího umístění dosáhli v Obřanech, kde dosáhli na 3. místo. 
Údržba požární techniky, výzbroje a výstroje se provádí permanentně. Odborná příprava členů 
Jednotky byla v roce 2003 zorganizována celkem na 5 školeních a je dbáno i na kondiční 
jízdy řidičů tak, aby každý najezdil měsíčně alespoň 10 km. Tři členové se zúčastnili školení 
velitelů a strojníků, které pořádal HZS Brno.  Členové jednotky drží pohotovostní služby a 
provádí  asistenční  služby  při  veřejných  akcích  ve  Slatině  (pálení  čarodějnic,  divadelní 
představení apod.)  a provádí práce dle požadavků odboru životního prostředí MČ Brno – 
Slatina,  např.  zalévání  nově  vysazených  stromků  na  veřejných  prostranstvích  apod. 
V nebytových  prostorách,  které  jsou  ve  správě  MČ  Brno  –  Slatina  provádí  členové 
preventivní požární kontroly.
Z mobilního inventáře je nutné upozornit na existenci požárního vozidla Trambus Škoda RTO 
CAS 25 ( s výtlakem 2 500 l za minutu), pořízené v r. 1965, jež je ve výborném technickém 
stavu a na vozidlo Avia DA 12.

Starostou sboru je Jiří Štreit
Členové výboru: Pavel Kment, Tomáš Máca, Zdeněk Vlček
Velitelem jednotky: František Remeš



Český zahrádkářský svaz – základní organizace ve Slatině

Rok 2003 nebyl pro organizaci šťastný. Došlo ke zbourání moštárny v Hliníku, protože byla 
po hygienické stránce již nevyhovující – zdi byly provlhlé a celková statika špatná. Tím ale 
organizace  pozbyla  i  svoji  schůzovní  místnost.  Použitelné  zařízení  z moštárny  bylo 
deponováno na Staré radnici na Přemyslově náměstí.
Organizace má 80 členů. Roční členský příspěvek je 100 Kč, z toho na ústředí svazu  se 
odvádí 30 Kč, městské organizaci se odvádí také 30 Kč a místní organizaci zůstává 40 Kč.
Tím,  že  v předchozích  letech  bylo  zrušeno  několik  zahrádkářských  kolonií,  nastal  velký 
úbytek členů.  Další úbytek se očekává i v roce 2004, kdy bude zrušena kolonie na rohu ulic 
Hviezdoslavova a Tilhonova, kde se bude stavět velký supermarket. 
Dříve  se  každoročně pořádaly  velké  výstavy ovoce,  spojené  s ochutnávkou moštu,  v roce 
2003 bylo velké sucho a tak bylo málo ovoce a výstava se nekonala. Členové mají většinou 
své vlastní  zahrádky,  ale  zájem o drobné pěstování  ovoce a  zeleniny stále  klesá,  protože 
v obchodech je běžně k dostání krásná zelenina (mnohdy i cenově velmi výhodná, protože se 
jedná o dotované výpěstky z ciziny) i  ovoce v širokém sortimentu a mládež tato zájmová 
činnost většinou nezajímá.

Předsedou výboru byl v r. 2003 Oldřich Haluza (již od roku 1993)
Jednatelem František Vája
Pokladníkem Antonín Daněk
Hospodářem Helmut Mužík
Členové: Jan Pernikář, Ing. František Vrána (za městský výbor)

Český svaz chovatelů – základní organizace č. 22 – Brno – Slatina
Ve Slatině  byla  tato  organizace  založena  1.  2.  1942  a  byla  to  jedna  z mála  povolených 
organizací,  kde se členové mohli volně scházet.  Zakládajícími členy byli: Oldřich Klimeš, 
Jindřich Gritzbach, František Kučera, František Rudolecký, Josef Kořínek, Karel Pouchlý a 
Josef Daněk.
Každý rok se konaly výstavy zvířectva a  to v restauraci  U Vedrů.   Poslední výstava byla 
v roce 1964. Po 15 leté přestávce byla výstavní činnost opět obnovena a to nejdříve U Vedrů, 
pak několikrát  pod lipami v areálu TJ Spartak Slatina.  V roce 1984 organizace zakoupila 
likusovou budovu na nároží ulic Tuřanka a Řípská. Členové ji  postupně zvelebili (zavedli 
elektřinu,  vodu,  plynové topení).   Od roku 1985 se  výstavy konají  3x  do roka  (prodejní 
výstava králíků v lednu, výstava mládeže v červnu a všeobecná výstava v září). Navíc 2x za 
rok bývá výstava andulek.  Každou čtvrtou neděli  v měsíci  jsou pořádány tzv.  chovatelské 
burzy a přichází sem až 250 zájemců. Výtěžek z těchto akcí pak spotřebují náklady na provoz 
– nájemné za pozemek,  jehož výše je  předmětem soudního sporu s majitelem Františkem 
Hromkem ml.,  plyn,  elektřina  a  voda.  V současné  době  má organizace  24 členů.  Snahou 
vedení je obnovit kroužek mládeže.
Předsedkyní je Ing. Helena Prokešová
Místopředseda: p. Křivánek z Maloměřic
Jednatel: Josef Krejčí
Pokladník: Ing. Jaromír Janíček
Hospodář: Leopold Kališ
Revizor: Jan Zalaba z Otnic
Od 1. 1. 2004 se organizace sloučila se ZO Maloměřice.



Závěr:

Považuji za spravedlivé, abych poděkovala všem, kteří mně ochotně poskytovali informace o 
své  veřejné  činnosti  ve  Slatině  a  pro  Slatinu,  protože  bez  jejich  vstřícnosti  bych  nikdy 
neshromáždila tolik objektivních informací. Děkuji i všem členům Slatinského historického 
kroužku za konzultace připravovaných textů zápisů do této kroniky.

Brno 30. dubna 2004
Miroslava Buršíková  


