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I. ZE ŽIVOTA OBCE I. ZE ŽIVOTA OBCE

I. Ze života obce

1. Zprávy z Radnice
Koncem roku 2004 schválilo zastupitelstvo rozpočet městské části na rok 2005:

příjmy 41 068 tis. Kč, z toho:
● daň z příjmů právnických osob, daň za psů, za výherní hrací

automaty, za užívání veřej. prostranství, ze vstupného, správní popl.............3 389
● neinvestiční dotace na státní správu, školství a sociální dávky......................9 737
● neinvestiční dotace přijaté od m. Brna.........................................................16 177
● převody z vlastních fondů hospodářské činnosti............................................9 163
● příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů školních zařízení..........................590
● příjmy z oblasti kultury........................................................................................15
● příjmy z činnosti místní správy......................................................................1 897
● příjmy z úroků...................................................................................................100

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (tzv. financování).........................2 309

výdaje 38 759 tis. Kč, z toho:
● udržování silnic...............................................................................................1 081
● opravy chodníků, dostavba Přemysl. náměstí...................................................710
● MŠ Jihomor.nám.5/3.......................................................................................1 543
● ZŠ Přemysl. nám 1..........................................................................................1 632
● ZŠ Jihomor. nám. 2 a MŠ Jihomor. nám.4.....................................................3 185
● Školní jídelna Jihomor. nám. 2..........................................................................350
● Kultura (Aktuality o Slatině, dary jubilantům a malým občánkům, hudba

na plese a hodech, vánoční osvětlení, úhrady koncertů aj.)...............................454
● Tělovýchovná činnost........................................................................................470
● Volný čas dětí a DDM Fantázie.........................................................................393
● Bytové hospodářství.......................................................................................6 815
● Zhodnocení objektu v Černovičkách.................................................................220
● Svoz a sběr komunálního odpadu, údržba chodníků a zeleně........................2 968
● Sociální dávky................................................................................................6 839
● Požární ochrana a ochrana obyvatelstva............................................................161
● Odměny členům zastupitelstva aj...................................................................1 667
● Činnost místní správy.....................................................................................9 519
● Služby peněžních ústavů.....................................................................................45
● Platba daně z příjmu právnických osob za obce................................................707

A dále bylo schváleno:
● rozpočet sociálních výdajů ve výši 302 tis. Kč
● pravidla hospodaření s rozpočtem MČ
● rozpočtový výhled na léta 2006 – 2015
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I. ZE ŽIVOTA OBCE 1. ZPRÁVY Z RADNICE

● plán hospodaření vedlejší hospodářské činnosti s výnosy i náklady – 21 225 tis.Kč
● úpravu tržního řádu Statutárního města Brna v části týkající se restauračních zahrádek 

a finanční dar na obnovu Vysokých Tater ve výši 20 000 Kč.

K datu 1. 1. 2005 byla jmenována do funkce ředitelky Základní školy Jihomoravské 
náměstí 2 Mgr. Helena Skolková za Mgr. Annu Řezáčovou, která odchází do důchodu. Paní 
Mgr. Skolková byla jmenována do funkce na základě výsledků konkurzního řízení na Odboru 
školství na Magistrátu města Brna.

V únoru  bylo  nové  pí  ředitelce  uloženo  provést  revizi  všech  nájemních  smluv  a 
v součinnosti s nájemníky je uvést do souladu s platnou právní úpravou a u nájemní smlouvy 
s firmou FCC Folprecht provést identifikaci skutečného nájemce.

V únoru bylo přijato rozpočtové opatření a to úprava rozpočtu o investiční dotaci ve 
výši 2 543 tis. Kč, čímž se zvyšuje příjmová i výdajová část rozpočtu na rok 2005.

Firma Real Spektrum již dříve zrekonstruovala rozestavěný objekt na ulici Lučiny pod 
názvem Loučky, nyní zastupitelstvo souhlasí s výstavbou dalšího bytového domu Loučky II, 
stejně tak byla odsouhlasena výstavba bytového domu na této ulici firmou Agstav Třebíč.

Na  Černovické  terase  byla  schválena  výstavba  výrobně  –  montážní  haly 
s administrativní budovou B 2.1.

Dále  byl  odsouhlasen  návrh,  aby  v  případě  povodní  mohla  obec  Podolí  ubytovat 
v tělocvičnách obou Základních škol 150 osob.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí iniciativu občanského sdružení Slatinská zóna, které 
nesouhlasí  s  napojením ulice  Průmyslová  na  ulici  Řípská  a  dožaduje  se  splnění  příslibu 
napojení této  ulice na dálnici  D1 jižně od bývalé  továrny R.  Roučky. Občanské sdružení 
oprávněně argumentuje zhoršením životního prostředí obyvatelům ulic Řípská a Křehlíkova.

Za petiční výbor sdružení jednají paní Milada Balcaříková a pan František Hromek ml. 
a organizují podpisovou protestní akci občanů.

V dubnu Rada MČ schválila záměr pronajmout pozemky při ulici Hviezsdoslavově 
mezi mrazírnami  ARKTIDA a areálem bývalé autoškoly za účelem vybudování sportovního 
areálu, jehož součástí by byly bazény pro plavce a děti, sportovní hřiště a objekty sociálního a 
technického zabezpečení.

Dále  bylo  odsouhlaseno  zvýšení  počtu  dětí  z  24  na  26  ve  třídách  MŠ  na 
Jihomoravském náměstí 3/5 a rozšíření MŠ na Jihomoravském náměstí 4 o jednu třídu, což 
umožnila rekonstrukce bývalé kuchyně na logopedickou třídu.

K 31. 3.  2005 rezignovala  na funkci  poslankyně pí  Mgr.  Skolková,  protože zákon 
zakazoval  a  zakazuje,  aby  zastupitel  byl  vedoucím  organizace,  jejímž  zřizovatelem  je 
příslušný orgán státní správy, v tomto případě to je MČ Brno – Slatina. Členem ZMČ se stal 
náhradník  Sdružení  nezávislých  kandidátů  pan  Petr  Křesťan.  Členem  Rady  byl  zvolen 
p. Evžen Šik.

Byla schválena veřejná finanční podpora neziskovým organizacím z rozpočtu na rok 
2005 ve výši 260 tis. Kč.

V květnu  Rada  MČ schválila  návrh  pojmenovat  jednu  ulici  na  Černovické  terase 
jménem Ericha Roučky.
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I. ZE ŽIVOTA OBCE 1. ZPRÁVY Z RADNICE

Rekonstrukce víceúčelového hřiště  na Jihomor. náměstí 2 bude rozdělena na 3 etapy a 
vyžádá si 18 mil. Kč. První etapa proběhne v roce 2006. Dále byla schválena dokumentace 
protihlukové stěny mezi přivaděčem Ostravská a ulicí Pomezní.

Ruší se školní kuchyně v ZŠ Přemyslovo náměstí 1 a jako náhrada bude zřízena zde 
výdejna a jídelna a to jako odloučené pracoviště jídelny na Jihomor. náměstí 2, odkud bude 
jídlo  dováženo.  Realizace  proběhne   k  1.  9.  2005.  Kuchyně  v  ZŠ  Přemyslovo  nám.  by 
vyžadovala velké úpravy, aby odpovídala normám EU.

Na každém zasedání jsou projednávány přípravy na 700. výročí od první autentické 
písemné zmínky o Slatině v roce 2006. Při RMČ byla zřízena přípravná komise.

Bylo provedeno zateplení  objektů  školy  na  Jihomoravském náměstí  2  vč.  výměny 
armatur ÚT a TUV, izolací a příslušenství v předávací stanici tepla a osazení měřičů tepla pro 
ZŠ ŠK.

Z funkce technického dozoru akce „Dostavba Přemyslova náměstí v Brně – Slatině“ 
byly k 15. 6. 2005 odvolány Ing. Jitka Rotreklová a Ing. Jana Krupová a na výkon inženýrské 
činnosti pro tuto akci byla uzavřena mandátní smlouva s Ing. Janem Veselým.

Byl schválen návrh Historického kroužku uspořádat vzpomínkovou akci u příležitosti 
200.  výročí  „Bitvy  tří  císařů“  u  Slavkova.  Akce  bude  1.  12.  2005.  Organizačním 
zabezpečením pověřila Rada pí Martinu Jochmanovou a majetkový odbor zajištěním úprav 
Napoleonského kříže a jeho okolního terénu na rozhraní ulic Tilhonova a Lučiny.

Byla schválena koncepce regenerace 17 panelových domů ve správě MČ a I. etapa 
realizace si vyžádá 46 125 tis. Kč. Jedná se o domy Dědická 1, 3, 5, 7 až 12, Bučovická 7, 9, 
11 a Rousínovská 7, 9, 11, 13, 15, 17. Projekt bude financován úvěrem ve výši 35 mil. Kč.

V září  byl  schválen  návrh  zařadit  park  na  Přemyslově  náměstí,  park  na  Vlnité  a 
Terénky do obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna

Dvůr na východní straně areálu Albert bude sloužit jako veřejné parkoviště.

V  tomto  měsíci  schválilo  zastupitelstvo  nejvýznamnější  rozpočtovou  změnu,  a  to 
přijetí dotace  ve výši 8 mil. Kč od MMB na dostavbu Přemyslova náměstí. Dále rozpočtová 
opatření  řešila  zapojení  rezervního  fondu   pro  veřejnou  finanční  podporu  neziskovým 
organizacím, zapojení prostředků z prodeje majetku města Brna a příjem prostředků od obcí, 
které mají svoje žáky ve školních zařízeních naší MČ

Divadelní soubor J. K. Tyla neplatí nájemné za užívání prostor na Staré radnici za 
podmínky údržby pronajatých prostor.

Prostory bývalých kasáren využívá Městská policie. Využití ostatních objektů a ploch 
se řídí usnesením zastupitelstva m. Brna. Naše MČ by zde ráda viděla koleje pro studenty, 
domov pro staré občany, o které se nemá kdo starat a příp. využívání stávajících sportovních 
zařízení na volných prostranstvích pro sportování občanů Slatiny a pod.

Byl schválen název nové ulice, která vzniká mezi ulicí Kellnerovou a Krejčího a to 
ulice Zelinkova.

Byly  zřízeny  Školské  rady  při  obou  základních  školách.  V  tomto  měsíci  bylo 
zakoupeno starší vozidlo CAS pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů od Městského úřadu 
Velké Bílovice za 80 tis. Kč.
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I. ZE ŽIVOTA OBCE 1. ZPRÁVY Z RADNICE

Dále  byla  schválena  rekonstrukce  víceúčelového  hřiště  s  atletickým oválem,  které 
přiléhá k ZŠ na Jihomoravském náměstí.  V rámci I.  etapy bude vybudován atletický ovál 
s tartanem a uvnitř plochy bude ovál z umělé trávy.

V říjnu byly přiděleny byty osmi žadatelům a byl doplněn pořadník na byty.

Na ulici Vlnitá bude vybudováno parkoviště pro 17 aut. 

Zastupitelstvo  schválilo  sepsání  exekutorských  zápisů  prostřednictvím  exekutorské 
kanceláře s neplatiči nájemného.

V listopadu bylo schváleno vydání Druhé knížky o Slatině a pamětního kalendáře na 
rok 2006.

Bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým se zvyšují příjmy a výdaje o neinvestiční 
dotace v rámci rozpočtu. Opatření zvyšuje příjmy na 61 333 tis. Kč a výdaje na 62 165 tis. 
Kč,financování  832 tis. Kč.

Byla upravena sazba místního poplatku za restaurační zahrádky na 5 Kč/den/m2.

K otázce prodeje celého areálu kasáren se Zastupitelstvo vyjádří, až bude jednoznačně 
znám záměr budoucího kupujícího na využití objektu. Tímto rozhodnutím chce Zastupitelstvo 
mít možnost prosazovat využití objektů v souladu s návrhem projednávané změny územního 
plánu.

Druhý společenský ples MČ Slatina se bude konat v restauraci Las Pegas v pátek 27. 
ledna 2006.

V prosinci byly s účinností od 1. 1. 2006 schváleny sazby nájemného pro sál a učebnu 
staré radnice-na Přemyslově náměstí 18 takto: 

učebna....................................................................................70,-Kč/hod.
Sál...........................................................................................70,-Kč/hod.
Akce kulturní, vzdělávací a charitativní – nevýdělečné.....150,- Kč/hod.
Akce kulturní, vzdělávací a charitativní – výdělečné.........300,- Kč/hod.

Rozpočet na rok 2005 byl s definitivní platností upraven rozpočtovým opatřením č. 15 
následovně: příjmy 61 352,2 tis. Kč, financování -3 046 tis. Kč a výdaje 62 234,2 tis. Kč.

2. Ostatní zprávy
2.1. Informace bytového odboru
Nájemné v obecních domech, které přešly k 1. 1. 2001 do správy MČ, se z 27,42 Kč Kč/m2 

snižuje na 26,50 Kč/m2 u bytů I. kategorie.

2.2. Hovory se starostou
Beseda se starostou proběhla 24. 3. 2005. Hlavním tématem bylo řešení dopravy ve Slatině 
v návaznosti na Černovickou terasu. Zúčastnili se jí i zástupci investora Ředitelství silnic a 
dálnic, projektanti firem PK OSSENDORF a Dopravoprojekt i zástupci MMB. Negativním 
jevem na takových akcí je mnohdy nedůstojné vystupování občanů, kteří se domnívají, že křik 
a útočnost vede ke koncensu zúčastněných.
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I. ZE ŽIVOTA OBCE 2. OSTATNÍ ZPRÁVY

2.3. Návštěva pana primátora
5. září 2005 přijel do Slatiny primátor města Brna pan PhDr. Richard Svoboda.

V úvodu se setkal s členy Rady MČ a seznámil se s problémy dění ve Slatině. Pak si 
prohlédl  staveniště  na  Přemyslově  náměstí  a  v  sále  Radnice  promluvil  k  občanům  o 
problémech Slatiny s hlediska celoměstského. Vyslovil uspokojení nad rostoucím zájmem o 
průmyslovou zónu a připustil, že problémem zůstávají přístupové komunikace k této lokalitě, 
zejména rekonstrukce ulice Řípská, vybudování křižovatky Průmyslová a napojení na dálnici. 
S Ministerstvem obrany ČR byla již uzavřeny smlouva o odkupu kasáren a nyní se hledá 
investor, který by uskutečnil  záměry v souladu s územním plánem. Pan primátor vyslovil 
uspokojení s provozem tuřanského letiště- zavedením pravidelné linky do Mnichova.K osudu 
zahrádkářských kolonií  řekl,  že nevidí  v jejich existenci  velkou budoucnost,  neboť budou 
zastavěny   jako  relikt  minulosti.   Po  té  vyslechl  pan  primátor  několik  rozhořčených 
připomínek, týkajících se slatinské „technopárty“ - diskoték na Langrové ulici  a přislíbil, že 
požádá o pomoc ředitele brněnských policistů  ČR pana Vaňka. Oprávněné byly připomínky 
k průjezdu vozidel na trase ulic Krejčího – Matlachova – Tuřanka k jejich rychlosti a váze 
nákladů. Za zbytečně použité prostředky považují občané považují občané výstavbu mostu 
přes železnici na ulici Řípská vedle bývalých kasáren (stál přibližně 145 mil. Kč). V odpovědi 
na otázku „Co Slatina získá výstavbou průmyslové zóny pan primátor řekl, že několik tisíc 
lidí získá práci ve výrobě, službách a dalších aktivitách. Několik dotazů se týkalo prodeje 
bytů. Primátor vyslovil přesvědčení, že by se měly prodat všechny byty a neponechávat část 
bytů ve vlastnictví města Brna a že tento přijatý kompromis ve vlastnictví bytů není dobrý.

Několik dalších dotazů se týkalo např. hluku od dálničního přivaděče Ostravská na 
ulici Pomezní, odstranění zahrádek pod Novou čtvrtí, přechodu pro chodce u vozovny MHD, 
nedostatku  zeleně  ve  Slatině,  údržby chodníků.  Tyto  dotazy  zodpověděl  starosta  Ing.  Jiří 
Navrátil a poukázal na to, že prakticky v každých Aktualitách o Slatině občany informuje o 
dění v naší městské části.

Návštěva primátora města Brna ve Slatině přinesla z jeho úst celoměstský pohled, pan 
primátor tím projevil  zájem o řešení slatinských problémů, především životního prostředí, 
ocenil  zájem občanů i  snahu starosty,  Rady i  Zastupitelstva  městské  části  řešit  problémy 
v rámci jejich kompetencí a možnostech (zejména finančních), které mají k dispozici.

Byla to vlastně návštěva primátora ve Slatině po devíti letech a její průběh výstižně 
popsal PhDr. Karel Janiš v 10. čísle Aktualit o Slatině.

3. Protestní pochod na tuřanské letiště před 15 lety
V Aktualitách o Slatině číslo 1/2005 vzpomíná na tuto událost PhDr. Karel Janiš:

Když v sedmdesátých letech 20. stol. převážil na tuřanském letišti vojenský provoz 
nad civilním, lidé hlavně z Tuřan ,  ale i  okolních vesnic  proti  tomu protestovali,  protože 
zejména letouny MIG 19 a  21  zamořovaly  přírodu ropnými  látkami  z  leteckých motorů. 
Podmínky pro řešení vznikly až po listopadových událostech roku 1989. poněvadž jednání, 
která byla vedena i s představiteli Federálního ministerstva národní obrany ČSR Občanským 
fórem obcí  a  měst  okresů  Brno  –  venkov,  Brno  –  město,  Vyškov  a  stávkového  výboru 
studentů města Brna, byla neúspěšná. Vznikla myšlenka zorganizovat Protestní hvězdicový 
pochod na letiště. Ten se uskutečnil 13. ledna 1990 – před 15 lety – a ani mrazivé počasí 
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neodradilo  cca  30  000  občanů,  kteří  svou  účastí,  hlasitým  voláním  a  transparenty  dali 
přítomným představitelům  velení  letiště  najevo  nesouhlas  s  dalším  vojenským provozem 
letiště.

Vyhráno sice nebylo, ale další obtížné a zdlouhavé jednání a přesvědčování na mnoha 
institucích však nakonec dospělo k tomu, že Rada obrany státu rozhodla na svém jednání 12. 
11. 1990 o zrušení vojenského letiště v Brně – Tuřanech.

Letiště je tedy od té doby pouze civilním letištěm a nabývá stále většího významu. 
Jsou provozovány i linky do zahraničí, i když dosud jen v omezené míře.

4. 75. výročí zahájení autobusové dopravy v Brně
V červnu byl v areálu Dopravního podniku města Brna ve Slatině na Hviezdoslavově ulici 
dne otevřených dveří a zájemci si mohli prohlédnout servisní a opravárenské haly.

V pracovních dnech vyjíždí 279 autobusů, k tomu je potřeba 378 řidičů. Každý řidič 
ujede průměrně 145 km, tedy v pracovní dny je ujeto 54 000 km a ve volných dnech je ujeto 
38 000 km.

Dnem otevřených dveří  byla  tak  vzpomenuta  významná událost  před 75  lety  a  to 
zahájení autobusové dopravy v Brně, a to z Lažanského náměstí (dnešní Moravské náměstí) 
do Černých polí na ulici Lesnickou (dnes třída gen. Píky). Do konce roku bylo uvedeno do 
provozu 7 linek označených písmeny velké abecedy A – G. Do Slatiny začaly autobusy jezdit 
již v roce 1932.

Trolejbusová  doprava  byla  do  Slatiny  zavedena  v  roce  1949.  V  té  době  to  byla 
významná událost a zachoval se nám text písně z té doby:

To je zázrak, ve Slatině jezdí nové vůz,
z provozu už vyřadili staré autobus.
Aby měli Slatiňáci
aspoň ňákou prezentaci,
nové trolejbus.
Podle drátů si to fičí až do Slatiny,
ve voze si klidně můžeš přečíst noviny.
Bez hluku a bez rámusu
můžeš se svézt v trolejbusu, 
za tři koruny.
Ten líšeňské starosta zuří velice,
že musí půl hodiny k elektrice.
Náš starosta si to chválí,
dráty mu namontovali až do světnice.
Jenže když nepude proud,
bude muset zapřáhnout voly z vesnice.

(poznámka: 3 Kčs ve staré měně znamenalo v nové měně od roku 1953 jen 60 haléřů)

Trolejbusy jezdily jen do Slatiny, kolem Kapličky na Přemyslově náměstí se točily 
zpět do Brna. Při cestě až do Šlapanic se přestupovalo u Kapličky na autobus.
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5. Rozhovor se starostou
5.1. Doprava ve Slatině
V Aktualitách o Slatině č. 3/2005 byl zveřejněn rozhovor p. starosty Ing. Jiřího Navrátila a 
redaktorem Jiřím Tomanem na téma: Kudy budeme jezdit po Slatině.

V  původním  projektu  bylo  počítáno  s  napojením  Černovické  terasy  jen  z  ulice 
Průmyslová a nájezd z ulice Řípská měl být zrušen, ale projekční příprava byla zastavena. 
Plánované zvýšení dopravních kapacit dálnice v úseku Kývalka – Holubice umožnilo řešit 
napojení  na  D1  z  obou  ulic.  I  když  zástupci  MČ  Slatina  prosazovali  méně  náročnější 
rekonstrukci  stávajícího  přemostění  v  prostoru  slatinských  kasáren  a  nestavět  přemostění 
uprostřed ulice Řípská, neuspěli.  A záměr postavit  dva nové mosty blízko sebe byl MMB 
prosazen a stávající přemostění, které používali vojáci, se neužívá. Takže v úseku cca 1 km 
budou tři mosty. 

Harmonogram jednotlivých staveb: 
dokončení přemostění na ulici Řípská...............do 30. 6. 2005
dokončení přemostění na ulici Tuřanka.............do 1. 12. 2005
rekonstrukce ulice Řípská................................do 31. 12. 2006
přímé napojení ulice Průmyslová na D1
vč. spojovacích jízdních pruhů........................do 31. 12. 2014

Realizace  těchto  projektů  bude  mít  negativní  dopad  na  životní  prostředí  a  život 
občanů. I když se neuskuteční I. etapa rekonstrukce ulice Řípská, automobilová doprava bude 
vedena stále po této trase. Předpokládá se nárůst kamionové přepravy z průmyslové zóny a 
z toho cca 1/3 pojede po ulici Řípská. Vlastní rekonstrukce v hodnotě téměř čtvrt miliardy 
udělá po dobu  realizace z ulice staveniště.

MČ  vyvíjí  maximální  snahu  o  realizaci  obchvatu  mezi  ulicemi  Řípská  a 
Hviezdoslavova,  je  to  zahrnuto do územního plánu a  snahou MČ je  a  i  nadále  musí  být 
prosadit zahrnutí stavby do plánu a uskutečnit jej.

5.2. Výstavba ve Slatině
V Aktualitách o Slatině č. 5/2005 pokračoval rozhovor obou aktérů dále, a to zejména  na 
téma: Nejen o hřišti a koupališti.

Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště na Jihomoravském náměstí je rozdělena 
do  tří  etap:  První  etapa  zahrnuje  vybudování  univerzálního  hřiště  s  atletickou  dráhou, 
sportovištěm pro skok vysoký, daleký, vrh koulí  a  uvnitř  areálu jsou umístěny hřiště  pro 
malou kopanou a tenis.  Obdélníková plocha umožní  i  trénink míčových her.  Druhá etapa 
obsahuje  výstavbu objektu, ve kterém je navrženo příslušenství, šatny, sociální zařízení pro 
sportovce, kancelář správce, sklad sportovního nářadí a pomůcek. Třetí etapa je zaměřena na 
realizaci úprav povrchů současné asfaltové plochy. Projekt zde předpokládá umístit dvě hřiště 
pro odbíjenou a nohejbal a hřiště pro košíkovou. Celý areál bude oplocený a dopoledne jej 
budou využívat především školy, v rámci možností časového rozvrhu pak sportovní oddíly a 
veřejnost.

Původní  předpoklad  finančního  objemu  15  mil.  Kč  bude  upřesňován.  Realizace 
1. etapy se předpokládá v roce 2006. 
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Dále  je  připravován  projekt  na  úrovni  studie  na  vybudování  sezónního  koupaliště 
vedle mrazíren ARKTIDA na ulici Hviezdoslavově. Je jednáno s potencionálním investorem, 
který má zájem koupaliště  vybudovat  a  provozovat.  Měl  by zde být  bazén 25 m dlouhý, 
dětský  bazén,  tobogan,  obslužné  a  technologické  objekty,  prostory  pro  občerstvení, 
sportoviště a plochy pro slunečnou lázeň.

Slatinská kasárna jsou již více jak rok opuštěna. Ministerstvo obrany ČR dle smlouvy 
na odprodej požaduje po městu Brno 130 mil. Kč (Poznámka kronikářky: při návštěvě Slatiny 
pan  primátor  potvrdil,  že  smlouva  je  již  podepsána).  Je  připravována  studie  využití  – 
převažuje využití pro byty, umístění sociálních objektů pro starší občany, služby a sportoviště.

Posledním  tématem  rozhovoru  redaktora  p.  Tomana  s  p.  starostou  byla  výstavba 
diskontní samoobsluhy PLUS u křižovatky ulic Tilhonova a Hviezdoslavova, čímž se zrušila 
zahrádkářská  kolonie  k  lítosti  zahrádkářů.  Výstavba  se  zdržela  jednáním  se  správcem 
kabelové televize, ale v dubnu již začalo kácení stromů (zrovna kvetly). Takže stavba se již 
rozběhla.

5.3. Problémy ve Slatině
V Aktualitách o Slatině č. 6/2005 rozhovor obou aktérů opět pokračoval, tentokrát na 

téma hodnocení,  co se podařilo udělat  a co ne.  Nepodařilo se  prosadit  koncepci napojení 
Brněnské  průmyslové  zóny  na  dálnici  D1,  jejíž  realizace  se  posouvá  až  k  roku  2014. 
Nepodařilo  se  ovlivnit  uzavírací  dobu v  restauračních  zařízeních,  zejména Las  Pegas.  Po 
skončení zábavy návštěvníci,  posilněni alkoholem, ničí  veřejný i soukromý majetek a ruší 
noční klid. Problémem je i parkování vozidel a průjezdy těžkých nákladních vozidel Slatinou, 
což  ovšem  je  závislé  i  na  rozhodnutích  MMB.  Pozitivem  tohoto  volebního  období  je 
skutečnost,  že  se  zastupitelé  dovedou  shodnout  na  programu  rozvoje  Slatiny.  A plány: 
dokončit stavební práce, spojené s přestavbou Přemyslova náměstí, dokončit výstavbu bytů na 
ulici  Vlnitá,  regeneraci panelových domů, koupaliště Skalka,  postavit  protihlukovou stěnu 
mezi ulicemi Pomezní a přivaděčem Ostravská, využití opuštěných kasáren.

6. Co vlastně znamená rekonstrukce Přemyslova náměstí
Bývalý tzv.  Dvůr  byl  původně panský dvůr  Belcrediů,  po  I.  světové  válce se  stal 

obecním majetkem,  kde  byly  zejména  byty  pro  nejnuznější  obyvatele  a  původní  panská 
kovárna.  Po  kolektivizaci  zemědělství  se  Dvůr  stal  sídlem  utvořeného  Jednotného 
zemědělského družstva. Bylo zde podél Přemyslova náměstí v 60. letech v akci Z postaveno 
velké nákupní středisko zv. Trio a zbývající areál sloužil jako skladové prostory.V 90. letech 
20. století byly prostory i budovy z velké části již neužívané. 

TRIO samotné  bylo  pak  zprivatizováno  panem  Petrem  Šmidrkalem,  Jaroslavem 
Háčkou  a  Vladimírem  Honkem.  J.  Háčka  a  V.  Honek  nakonec  svůj  podíl  prodali  p. 
Šmidrkalovi, který se stal jediným vlastníkem budovy i s pozemkem. Ten postupně pronajal 
část budovy, kde byla původně samoobsluha s potravinami, České poště. Ve střední části má 
kancelář SMIPE s. r. o. A v pravé části je prodejna masa a masných výrobků firmy BOMASO, 
která vlastní areál bývalého zahradnictví JZD vč. administrativní budovy na Kikerleho ulici. 
V roce 2003 dostal p. Šmidrkal stavební povolení ke stavbě bytového domu. V roce 2005 je 
již dokončován. Část domu, stojící nad původní budovou, má čtyři nadzemní podlaží a část 
domu nad bývalým nádvořím Tria vedle rodinného domu pana Pařízka bude mít 3 nadzemní 
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podlaží. V této části bude 14 parkovacích míst a ve 2. a 3. podlaží budou byty. V celé budově 
bude 14 dvoupokojových bytů s kuchyňským koutem, čtyři garsoniéry, kanceláře a zmíněná 
už parkovací místa.

Polyfunkční objekt FIBIZ – na severní straně objektu Trio podél domu Pařízkových 
postaví s.r.o. FIBIZ nový objekt. Stavební povolení bylo vydáno již v roce 2004 a nyní se již 
staví  multifunkční  objekt  s  byty  a  pro  komerci.  Objekt  je  pětipodlažní  podsklepený 
železobetonový skelet s plochou střechou – 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Bezbariérový 
vstup do objektu bude z ulice Mikulčická i z Přemyslova náměstí. Topení je centrální s jedním 
plynovým kotlem. V 1. podzemním podlaží bude 30 garážových stání vč. stání pro zdravotně 
postižené, sklepy, kotelna, strojovna aj. V 1. nadzemním podlaží budou soustředěny komerční 
služby, sklady, hygienické zázemí vč. bezbariérového veřejného WC a terasy.  Ve 2. NP až 4 . 
NP bude  30  bytových  jednotek,  některé  s  balkonem,  některé  s  terasou.  Byty  budou  po 
dokončení  prodány  do  osobního  vlastnictví.  Příjezdová  komunikace  k  domu bude  řešena 
z ulice Zlínská.

7. Multikulturní den
byl pod záštitou MČ Brno – Slatina, Ministerstva vnitra ČR a Správy uprchlických zařízení ve 
Zbýšově a Zastávce u Brna dne 26. 9. 2005 v sále radnice MČ na Přemyslově náměstí 18. Na 
programu  byly  ochutnávky  jídel  národních  kuchyní,  výstava  výtvarných  prací  a  koncert 
skupiny Újezd.

8. Přestavba Dvora
V Aktualitách o Slatině č. 9/2005 byl zveřejněn opět rozhovor pana starosty s redaktorem 
panem  Jiřím  Tomanem  o  aktuálním  dění  ve  Slatině.  Stavba  objektu  TRIOdům  byla  již 
zkolaudována, v bytech se již bydlí. Rovněž tak pokračuje stavba FIBIZ. Třetí dům podél 
rodinného domu Šlapanských realizuje firma SPOLCENTRUM a již se začalo s demoličními 
pracemi. Výstavba má být dokončena v roce 2006. V roce 2005 budou vybudovány všechny 
inženýrské  sítě,  přípojka plynu,  rozvody NN a tohle  platí  naše MČ z prostředků,  které  jí 
poskytuje  město  Brno.  Na  obchvat  Slatiny  byl  vydán  již  souhlas  Rady  m.  Brna  a  jeho 
realizace je předmětem intenzivního jednání.

9. Vlastní samospráva
18. 7.  l990 přijalo Federální  shromáždění ČSFR ústavní zákon, podle něhož se základem 
místní samosprávy stala obec jako právnická osoba s vlastním majetkem, s nímž samostatně 
hospodaří. Zákon nahradil slova „národní výbory“ slov „zastupitelstva obcí“. Další zákony 
České národní rady uvedený zákon dále rozváděly. Volby do zastupitelstev byly stanoveny na 
24. 11. 1990. Byl zrušen IV. brněnský obvod, kam Slatina dříve patřila a tak 23 zástupců, 
zvolených již jen pro Slatinu, mělo ustavující schůzi 11. 12. 1990. Starostou byl zvolen Ing. 
Oldřich Ševčík až do roku 1998. Od tohoto roku byla starostkou Ing. Hana Poušková a to do 
roku 2002. V současném, již IV. funkčním období, je starostou Ing. Jiří Navrátil. Takže Slatina 
má již 15 let opět vlastní samosprávu.
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10. Nová bytová zástavba
Informaci podal v č. 12/2005 Aktualit o Slatině předseda představenstva společnosti STAVOS 
Brno, a. s. pan Ing. Aleš Zadražil s tím, že výstavba nových bytových domů bude zahájena 
počátkem roku 2006 při ulicích Řípská a Tuřanka. Tato výstavba je po dlouhé době první 
vlaštovkou , co se týče bytové výstavby, v průmyslem  zaplňované části Slatiny. 18. 11. 2005 
proběhlo ve Slatině ústní jednání na stavebním úřadě, kde se mohli výstavbou dotčení občané 
vyjádřit a vznést připomínky k výstavbě domů. Postup výstavby je rozvržen do dvou etap. 
První etapa je umístěna blíže k dálnici a je ohraničena ulicí Šmahovou, Za kostelem a řadou 
domků při ulici Křehlíkova. Druhá etapa výstavby je ohraničena ulicemi Řípská, Tuřanka, 
Šmahova a opět řadovými domky při ulci Křehlíkova. V současné době je vyřizována 1. etapa 
a je to výstavba „na zelené louce“. Její přínos je v možnosti nového bydlení v této lokalitě a 
v neposlední řadě odcloňuje současnou výstavbu od hluku z ulice Řípská. Novou výstavbu 
tvoří  soubor  pěti  bytových  domů  kolmých  na  ulici  Řípskou  a  jeden  dům  bude  umístěn 
souběžně  s  touto  ulicí.  Dopravně  je  areál  napojen  z  ulice  Řípská  přes  ulici  Šmahovu. 
Výstavba je doplněna výsadbou zeleně a okrasných dřevin a živých plotů v předzahrádkách 
nových domů. Projektovou dokumentaci odborně zpracoval ateliér KO&SA, Ing. Arch. Dr. 
Gabriel Kopáčik, Ing. Arch. Josef Sátora.

10.1. Bytová výstavba dokončená v roce 2005
Byly dokončeny 3 novostavby RD a 1 částečně s celkem 4 byty

● manž. Přerovští, ul. Kobylnická (částečná kolaudace)
● manž. Krkoškovi, ul. Šmahova 80
● manž. Hvězdovi, ul. Kellnerova
● manž. Kočí, ul. Kellnerova 14

V nástavbách a přístavbách RD dokončeny 3 byty
● manž. Kloudovi, Podstránská 91 – 2 byty
● manž. Šmídovi, Bedřichovická 7

V nástavbách bytových domů dokončeno 8 bytů
● MČ Brno – Slatina, Vlnitá 5, 7

V přestavbách nebytových prostorů na bytové domy dokončeno celkem 18 bytů
● firma TRIODUM (p. Šmidrkal) Přemyslovo náměstí 22

Celkem dokončeno 33 bytů

10.2. Změny bytových objektů bez vzniku nových bytů
● MČ Brno – Slatina, regenerace BD Dědická 14, 16, 18
● SBD Mír, zavěšené lodžie, Bučovická 2, 4, 6
● přestavby bytových jader v panelových domech – u 17 bytů
● úpravy RD, event. BD za účelem zvýšení komfortu bydlení, popř. rozšíření do 

podkroví, přístavbou, stav. úpravami apod. - celkem 6 bytů

10.3. Dokončené nebytové budovy
● Autosalon Škoda v areálu Porsche Brno, ul. Řípská 13a
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● karosárna v areálu AB AUTO (Mazda) při ul. Řípská 22
● areál knižního velkoobchodu (ILC) při ul. Řípská 15a
● sklad reagencií v areálu firmy MERCI při ul. Hviezdoslavova
● lehká skladová hala firma PLOMA ul. Drážní 55d

10.4. Infrastruktura
● vysokotlaký  plynovod  Podolí  –  Komárov,  I.  stavba,  obchvat  k  dálnici.  investor 

Jihomoravská plynárenská, a. s. 
● areál SLATINA – kanalizace v areálu Tuřanka 115 (Roučka)
● MČ Brno – Slatina, prodloužení plynovodu v ul. Zlínská a Mikulčická

10.5. Změny nebytových budov
● ČSPH AVIA Hviezdoslavova, modernizace mycího centra
● nástavba administrativní budovy firmy WOMBAT ul. Šmahova
● kotelna Dědická – instalace domovních předávacích stanic v bytových domech 

10.6. Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa
● soubor staveb BPZ Černovická terasa – investorem město Brno (BLOM a.s.)
● most M1 (nadjezd Tuřanka)
● most M2 (nadjezd ul. Švédské valy)
● infrastruktura – přeložky inž. sítí, úprava ul. Drážní a Tuřanka, nová vrátnice v areálu 

Zelenina Brno, nové inž. sítě, atd.
● tzv. areál CTParku Brno – investor CTP Invest společnost s ručením omezeným

technické vybavení území – nové inž. sítě: plyn,voda,kanalizace, VO, rozvody NN a 
VN a areální komunikace – cca z poloviny provedeno a zkolaudováno

● výrobní areály „A 1.1“, „A 1.2“  „A 2.1“(po stavební stránce dokončeny, u výrobní 
technologie povolen zkušební provoz)

● Výrobní areál „OHMORI“, ul- E. Roučky 2
● investor OHMORI Technos Czech s.r.o. - Japonsko, po stavební stránce 

zkolaudováno, u výrobní technologie povolen zkušební provoz

10.7. Nejvýznamnější vydaná stavební povolení v roce 2005
● Autosalon Škoda, ul. Řípská (Porsche)
● Dostavba Přemyslova náměstí, I. a II. etapa (MČ)
● ČSPH AVIA, Hviezdoslavova – modernizace mycí linky
● Regenerace BD event. zavěšené lodžie na BD Rousínovská 1, 3, 5
● Rekonstrukce, nástavby, přístavby, modernizace RD: Vojáček - Ráj, Kopec - Šmahova, 

Banasiak  -  Slatinka,  Prokop  –  Hliník,  Liškovi  –  Tuřanka,  Vrbovi  –  Tilhonova, 
Darmopilovi – Černovičky, Kočí – Krejčího, Žampach – Popíšilová – Podstránská, 
Hguen Gu – Křehlíkova a další)

● Novostavby BD – Bytový dům Lučiny (Agstav Třebíč)
● Novostavby RD:

• Gritzbach – Tilhonova
• 2x Vietnamci – Kellnerova
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• Piňous – Kellnerova
• Vojtková – Kellnerova
• Mikelovi – Kobylnická

● Parkoviště ul. Vlnitá
● Areál STK – Řípská – AIR PLANE s. r. o. 
● Prodejna PLUS DISCOUNT
● Areál AGORA – ul. Řípská
● Autosalon ojetých vozidel Bělohorská – Olomoucká
● Lehká skladová hala – (plocha – Drážní)
● Černovická terasa:

• výrobní areály „A 1.1“, „A 1.2“, „ A2.1“ - investor CTP INVEST s.r.o.
• ul. Ericha Roučky (město Brno a BKOM a. s.)
• výrobní areály japonských firem OHMORI TECHNOS s. r. o. a 

DAIDO - METAL
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II. Osadní výbory

1. Osada Černovičky
Osadnímu výboru se podařilo zajistit realizaci přístřešku na tramvajové zastávce MHD č. 10 
na  Podstránské  ulici  ve  směru  do  města.  Projektovou  přípravu  s  projednáním  na 
veřejnoprávních  orgánech  a  získání  stavebního  povolení  provedl  Ing.  Vysočan,  stavbu 
provedla firma Neon servis  Bedřichovice a  úpravu prostranství  zastávky provedli  členové 
osadního výboru.  Občanům osady tak bylo dáno do užívání dílo v ceně cca 47 000 Kč. 
Bohužel nebyly opraveny lavičky a bezpečnostní oplocení, které je i nadále v dezolátním 
stavu.

Výbor  podal  na  odbor  plánování  a  rozvoje  Magistrátu  města  Brna  požadavek  na 
změnu územního plánu - podnět v souvislosti s individuální výstavbou lokality na místa, která 
zatím územní plán neřeší a zůstávají volná nebo se zastavují živelně bez ohledu na chráněná 
území či  ochranná  pásma.  Výbor  rovněž  podal  několik  požadavků na umístění  či  změnu 
dopravního značení na dopravní odbor MMB, ale bez odezvy. Stejně dopadl i požadavek na 
zřízení nové tramvajové zastávky na konci ulice Podstránská na úpatí Stránské skály. Taktéž 
dopadl i připomínkový dopis na zvelebení a organizační uspořádání chráněného území NPP 
Stránská skála. Odpověď údajně nebyla poskytnuta pro změnu správce lokality, od roku 2004 
spadá správa ochrany Stránské skály pod Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 
Agentura ochrany přírody od výkonu správy NPP Stránská skála upouští.

Výbor  podal  několik  upozorňujících  dopisů  a  výzev  občanům  na  téma  černých 
skládek, nepořádku, odstavování nepojízdných vozidel atd., ne vždy s pozitivním úspěchem. 
Občané zatím pořád nevědí o existenci osadního výboru, řeší svoje problémy svou cestou a ne 
vždy dobře.  Jednou z takovýchto akcí byla stížnost na provoz blízké spalovny komunálních 
odpadů,  vedená  přes  média,  konkrétně  televizní  studio  Brno.  Úspěch  neměla  a  navíc 
poškodila vztahy osady s vedením spalovny. Vcelku dobrý poměr rázem pominul.

Členové  osadního  výboru  jsou  ve  své  práci  stále  aktivní,  upozorňují  na  všechny 
problémy v osadě, dokumentují nedostatky fotografiemi, žel aktivita bez patřičné odezvy na 
zájmu nepřidává. Přes všechny problémy však lze konstatovat, že založení osadního výboru 
má své opodstatnění a význam.

2. Osada Malá Slatina
Kronikářce se nepodařilo vzbudit zájem výboru této osady na poskytnutí informací pro zápis 
do kroniky.
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III. Školství

1. Základní škola na Přemyslově náměstí 1
Škola zahájila vlastně 101. rok svého působení ve Slatině, její kapacita je naplněna 
stoprocentně, což je svědectvím její výborné pověsti.

Počet dětí ve školním roce 2004 – 2005 je 302

Počet tříd 15

Znamená to, že třídy jsou naplněny maximálně přípustným počtem, to je 24 dětí

Počty  zaměstnanců:  20  pedagogů  a  9  správních  zaměstnanců  (úklid,  ekonomky, 
kuchařky).

Do 31. 8. 2004 měla škola vlastní kuchyni a jídelnu, od 1. 9. 2004 se obědy do školy 
dováží  ze  školní  kuchyně  na  Jihomoravském náměstí  a  zde  je  pouze  výdejna  a  jídelna. 
Kuchyně  musela  být  zrušena,  protože  zařízení  bylo  již  velmi  zastaralé  a  neodpovídalo 
normám. Rekonstrukce by byla velmi nákladná a tak je alespoň více využita kapacita kuchyně 
na Jihomoravském náměstí. 

Škola disponuje těmito odbornými učebnami: studovna,  počítačová učebna,  učebna 
chemie a fyziky.

Do 1. třídy školního roku 2005-2006 byl zapsán maximálně možný  počet, a to 52 
dětí,to je opět dvě třídy. Je nepochopitelné, že v rámci optimalizace školství mohlo někoho 
napadnout  a  prosazovat,  aby  škola  byla  kvalifikována  jako  útlumová,  tj.  postupem doby 
zrušena jako nevyužitá, tedy nepotřebná.

Z 9. třídy odešly studovat všechny děti na střední školy a učiliště – celkem 27 žáků.

1.1. Zajímavé akce
Září 30. 9. 2004 – školní družina – výlet na hrad Pernštejn

Říjen 7. 10. literárněvědná a místopisná exkurze žáků II. stupně v Praze
14. 10. beseda „Řekni drogám NE“ - 7. a 8. ročník
19. 10. přednáška pro 7. a 8. ročník - „Sexmise Dr. Uzla“
výstava prací ze školní družiny
Podzimní  fantazie  aneb strašidla,  příšery  a  jiné  nadpřirozené  bytosti  –  děti 

školy obsadily 1. a 3. místo

Listopad 1. 11. sběr starého papíru – sebralo se přes 3 tuny
16. 11. Den otevřených dveří

Prosinec Pro 1. třídy byla uspořádána návštěva Mikuláše
17. 12. – 6. třída navštívila výstavu obrazů Adolfa Borna
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– pěvecký sbor zazpíval obyvatelům Domu pokojného stáří,
–  na svátečním odpoledni v areálu SK Slatina „Slatinské vánoce“a na 

Náměstí Svobody v Brně na „Vánočních trzích“
Leden 15. a 18. 1. 2006 proběhl zápis do 1. tříd – zapsat bylo možno pouze 52 dětí, na 

více jak dvě třídy nemá škola kapacitu
V Dolní  Moravě  byla  pro  I.  stupeň  uspořádána  škola  v  přírodě,  v  rámci 

mezinárodního projektu TiFoLa navštívili školu zahraniční studenti

Únor proběhl pro žáky II. stupně lyžařský výcvikový tábor

Březen 7. 3. prohlédl MUDr. Brauner z Dětské fakultní nemocnice dětem záda v rámci 
projektu Zdravá záda

hoši z II. stupně se zúčastnili turnaje ve vybíjené

Duben a 28. 4. žáci 7. tř.  navštívili v Moravském muzeu výstavu „Učení – mučení 
aneb pradědeček po škole II“

Květen 17. 5. opět proběhl sběr papíru – nasbíralo se 9 120 kg
24. 5. uspořádala školní družina výlet do Jihlavy
Ve dnech 23. - 28. 5. žáci 5. - 8. třídy byli na zájezdě do Londýna

Červen Den dětí 1. června - „Dětský den bez úrazu“ s programem DDM Fantázie – I. 
stupeň – děti dostaly zmrzlinu od firmy pana Maláče

Červen byl ve znamení výletů – Šlapanice, Žuráň, Zatčany, Mariánské údolí, 
údolí Svitavy, Obřany

16.  6.  proběhlo  na  zahradě  mateřské  školy  na  Jihomoravském náměstí  3/5 
zábavné pasování  předškoláků  na školáky

Ve 3.B hrají všechny děti na zobcovou flétnu
Žáci 3. - 6. tříd uspořádali divadelní představení

1.2. Sportovní úspěchy
V turnaji minikopané žáci 2. a 3. třídy obsadili 2. místo

Městský „Běh brněnské mládeže“: 3. místo v titulu „Nejrychlejší chlapec“ získal M. 
Suchánek z 2.A

Atletická olympiáda školní družiny – M. Suchánek – 2. místo 

Městský „Běh veletržním Brnem“ získal 1. místo M. Suchánek
2. místo A. Chlumová
2. místo D. Medek

V listopadu 2004 navštívili učitelé 1. stupně Mateřskou školu na Jihomoravském 
náměstí 3/5, v tomto měsíci byli zaměstnanci na zájezdu v Budapešti, v březnu 2005 strávili 
víkend na horách a učitelky 1. stupně v rámci edukativní stimulace připravují předškoláky na 
vstup do školy

Ředitelkou školy je Mgr. Světlana Brankovská
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2. Základní škola na Jihomoravském náměstí 2
Kapacita školy je 450 dětí, škola má 18 tříd, z toho 7 odborných učeben (6 velkých a 1 malá)

Počet žáků ve školním roce 2004-2005:
1. stupeň – 6 tříd, 5 ročníků, 131 žáků, průměrný počet dětí ve třídě 21,83
2. stupeň – 8 tříd, 4 ročníky, 181 žáků, průměrný počet dětí ve třídě 22,62

Celkem 14 tříd, 9 ročníků, 312 žáků, průměrný počet dětí ve třídě 22,28.

Pedagogických pracovníků bylo 25, z toho 21 žen a 4 muži

Do 1. třídy chodilo 22 žáků, na další školní rok se zapsalo 32 žáků.

Na střední školy bylo přijato:
na gymnazia – 4 leté studium: 4 žáci

 6 leté studium: 2 žáci
 8 leté studium: 6 žáků

na Střední odborné školy bylo přijato 20 žáků

na Střední odborná učiliště bylo přijato 12 žáků

ZŠ absolvovalo celkem 39 dětí, z toho 36 z 9. ročníku a 3 z nižšího ročníku

Po několika letech soustavné práce se škole podařilo navázat spolupráci s mnoha institucemi, 
které se zabývají otázkou zdraví:

– Ministerstvo zdravotnictví ČR
– Fondy Evropské unie
– Státní zdravotní ústav Praha
– Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
– Magistrát města Brna
– Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
– Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
– Úřad městské části Brno – Slatina
– Státní zdravotní ústav Brno
– Zdravotní pojišťovny

V  rámci  spolupráce  s  Masarykovou  univerzitou  se  škola  zúčastnila  výzkumu  v 
celostátním projektu  Dokážu  to.  Cílem projektu  bylo  posoudit  komunikaci,  spolupráci  a 
celkovou  atmosféru  ve  škole.  Z  dotazníků  žáků  vyplynulo  srovnání  školy  s  celkovým 
průměrem v ČR. Škola byla v rámci tohoto projektu vyhodnocena jako druhá nejúspěšnější 
škola v ČR. 

Za přispění paní učitelky Mgr.  Jitky Reissmannové se v letošním roce prohloubila 
spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, kde se škola zapojila do 
výzkumu  zjišťování  postojů  ke  kouření  žáčků  prvních  tříd.  Dále  škola  spolupracovala  s 
katedrou Rodinné výchovy a výchovy ke zdraví MU v Brně na mapování životního stylu 
žáků.  Škola se  tak stala modelovým příkladem na přednáškách pro studenty Pedagogické 
fakulty MU v Brně.
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Různorodé  aktivity  Zdravé  školy  jsou  prezentovány  na  mnoha  mezinárodních 
konferencích a seminářích, např. Učitelé a zdraví, Výchova ke zdraví, Jihlavské dny podpory 
zdraví, Metodologické aspekty a výzkum v oblasti didaktiky v Tatranské Štrbě aj. Práce školy 
zaznamenává velký ohlas u odborné veřejnosti.

Spolupráce se zřizovatelem ( tj. MČ Brno -Slatina) je na velmi dobré úrovni. I v tomto 
školním roce pracovaly dvě pedagožky ve funkci radních na ÚMČ Brno – Slatina. Činnost 
školy je prezentována každý měsíc v místním tisku – Aktuality o Slatině – v jejíž redakční 
radě pracují také dvě pedagožky. Potřeby a zájmy školy jsou zřizovatelem vždy kladně řešeny. 
již několik let se škole úspěšně daří spolupracovat na společných akcích – vítání občánků, 
Slatinské vánoce, Všechny děti jsou naše, Den dětí atp.

V závěru školního roku přijal pan starosta Ing. Jiří Navrátil nejlepší žáky školy. Ocenil 
jejich celoroční práci a úspěchy v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Dále MČ věnovala 
pro absolventy základní školy hodnotnou knihu „Knížka o Slatině“.

Spolupracovat a komunikovat s rodiči se úspěšně daří také díky občanskému sdružení 
Slatina dětem, které již vešlo do povědomí slatinské veřejnosti a jeho akce využívá stále více 
dětí. Jeho členy jsou učitelé a rodiče, kteří pro děti organizují řadu zajímavých akcí 
(sportovní, kulturní, naučné aj.). Rodiče se stali skutečným partnery školy, neboť se 
nepotkávají jen na třídních schůzkách, ale existuje zde vzájemná důvěra a vzájemně si 
pomáhají při výchově dětí.

2.1. Zajímavé akce
Školní rok 2004/05 byl opět ve znamení pravidelných akcí:

Září Dny zdraví  III.  se  konaly  v  rámci  jubilejního  10.  ročníku  Brněnských dnů 
zdraví, jehož hlavním organizátorem byla Kancelář Brno – zdravé město

Říjen Poznávací výlet pro rodiče a děti – Po stopách Přemyslovců – Znojmo, Laa
Celoškolní sběr papíru

Listopad Podzimní výstava přírodnin

Prosinec Mikulášská nadílka ve škole
Mikuláš na bruslích
Mosty mezi městy – Brněnské Vánoce – kulturní vystoupení
Slatinské Vánoce – kulturní vystoupení

Leden Minikurz lyžování pro žáky 1. - 9. ročníků
Netradiční zápis žáků do 1. ročníku

Únor Lyžařský zájezd pro žáky 2. stupně
Maškarní karneval – školní družina a mateřská škola
Charitativní sbíra – adopce na dálku – Deepika Achari

Březen Pečení perníků
Velikonoční výstava
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Sportovní zájezd do termálních lázní v Laa (Rakousko)
Přijímačky na nečisto – pro žáky 8. a 9. tříd
Caruso show – pěvecká soutěž

Duben Aprílová škola – Škola naruby
Den knihy – Knihovna Jiřího Mahena
Jarní turnaj v malé kopané – pro žáky 8. a 9. tříd
Turisticko poznávací zájezd pro děti a rodiče s programem – Moravský kras
Celoškolní sběr papíru
Mámo, táto, pojď si hrát!!! - pro žáky 1. stupně a MŠ

Květen Svátek matek – kulturní vystoupení ZŠ a MŠ
Školy v přírodě – pro žáky obou stupňů
Jarní sportovní soutěže
Malování na chodník – výtvarná soutěž pro 1. stupeň

Červen Školy v přírodě – pro žáky obou stupňů
Vydání školního časopisu
Dětský den bez úrazu
Pohár rozhlasu – atletická soutěž pro žáky 2. stupně
Olympijský den – sportovní akce
Závěrečný hudební koncert SZUŠ Lídl – Musik a vystoupení žáků 9. ročníků

Mnohé z těchto aktivit pořádala škola ve spolupráci s občanským sdružením Slatina dětem.

2.2. Změny od 1. 1. 2005:
Počátek roku 2005 přinesl tři velké změny:

1) Nový školský zákon
2) Rámcový vzdělávací program – důležitý pro tvorbu Školního vzdělávacího programu
3) Změna ve vedení školy

S kalendářním rokem 2004 ukončila svoji práci ve funkci ředitelky školy Mgr. Anna 
Řezáčová. Od 1. 1. 2005 byla do této funkce jmenována Mgr. Helena Skolková. Změnil se i 
pedagogický sbor. S rokem 2005 přišli na školu dva mladí učitelé – PhDr. Jan Dudek a Ing. 
Martin Havlíček, kteří nemalou mírou přispěli k dobrému jménu školy, jak v oblasti sportu, 
tak v oblasti informačních technologií. Nově byly aktualizovány internetové stránky školy. 
Z důvodu reorganizace bylo nutné sloučit čtvrté ročníky. V souvislosti s tím byly řešeny i 
personální změny na 1. stupni.

Změna ve vedení školy přinesla nové podněty v dalším zlepšování kvality výuky, ale 
také rozšíření nabídky zájmových aktivit zejména pro starší děti. Všechny tyto volnočasové 
aktivity poskytovala škola dětem v odpoledních hodinách a zdarma.

2.3. Mimoškolní akce
Děti se zúčastňovaly nejrůznějších soutěží a olympiád (jazykových, výtvarných, sportovních, 
literárních, společenskovědních, matematických aj.)

Na 1. stupni škole nejlépe reprezentovali:
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● Roman Golubničenko
● Tereza Tomašíková
● Michal Nos

Na 2. stupni školu nejlépe reprezentovali:
● Tomáš Petr
● Kateřina Mikulová
● Anahit Harutcunyan

Lyžařské kurzy a školy v přírodě:
Novinkou v rámci projektu Zdravá škola se stal minikurz v lyžování. Ten nabídl většímu 
počtu dětí možnost naučit se lyžovat. Mezi dětmi i rodiči měl velký ohlas, protože umožnil 
dětem poznat více lyžařských areálů (Hluboké u Kunštátu, Luka nad Jihlavou, Bílá – 
Beskydy).

Týdenní ozdravné pobyty na školách v přírodě mají na škole dlouholetou tradici. Jsou 
organizovány pro děti 1. až 9. ročníku. Všechny ŠvP jsou tematicky zaměřeny a mají svůj 
bohatý program (cykloturistika, plavání atd.)

Školy v přírodě byly tentokrát pořádány: Penzion Kuklík – Sněžné na Moravě
       Hotel Pavla – Nové město na Moravě
       ostrov Murter – Chorvatsko
       hotel Kotár – Horní Bečva
       Sporthotel – Podomí na Vyškovsku
       Rekreační středisko ve Velkém Meziříčí

Ředitelkou školy je Mgr. Helena Skolková

3. Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110
Ve školním roce 2004 – 2005 navštěvovalo školu 406 žáků v tříletých učebních oborech a 
čtyřletých studijních oborech.

Absolventům  základních  škol  byly  nabídnuty  dva  tříleté  učební  obory  (Knihař  a 
Reprodukční grafik) a tři čtyřleté studijní obory (polygrafie, Reprodukční grafik pro média a 
Tiskař  na  polygrafických strojích).  Absolventům tříletých  učebních  oborů  zaměřených  na 
polygrafickou  výrobu  byl  nabídnut  dvouletý  studijní  –  nadstavbový  –  obor  Polygrafický 
průmysl.

Integrovaná střední polygrafická škola věnovala ve školním roce 2004 – 2005 velkou 
pozornost  prezentaci  školy  na  veřejnosti,  spojenou s  náborem budoucích  žáků.  Náborové 
materiály byly rozeslány na Informační a poradenská střediska pro volbu povolání při ÚP 
v celé  České  republice,  výchovným  poradcům  základních  škol  v  lokalitách  s  tradiční 
polygrafickou výrobou, výchovným poradcům základních škol v Brně a okolí.

Účast  žáků školy  byla  velmi  úspěšná  na  přehlídkách  středních  škol  v  Havlíčkově 
Brodě, Třebíči, Rosicích, Hodoníně, na akci „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích a 
na „Veletrhu středních škol“ v Brně.

V budově školy na Šmahově ulici, kde se nachází učebny pro praktické vyučování, 
byly uskutečněny „Dny otevřených dveří“.
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Pro  zájemce  byl  do  nabídky  zařazen  nový  čtyřletý  studijní  obor  Technik 
dokončovacího zpracování tiskovin, zařazený do Rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 
2005.

Největší prezentační akcí se stala účast na veletrhu EMBAX-PRINT 2005 v Brně, kde 
byly vystaveny nejúspěšnější práce žáků.

Nemalá  pozornost  byla  věnována  přípravě  dalšího  ročníku  „Soutěže  zručnosti 
mladých knihařů“,  která  se  pravidelně každý druhý rok ve škole pořádá.  Plánovaná je na 
březen 2006 a je opět počítáno s mezinárodní účastí.

Velkým úspěchem ISŠP bylo zařazení  dalšího čtyřletého studijního oboru Obalová 
technika do Rejstříku škol a školských zařízení, který bude pro zájemce otevřen od 1. 9. 2007.

Ředitelkou školy je Ing. Jarmila Šustrová
Její asistentkou je Lenka Pavlíčková

4. Mateřské školy
Mateřské školy jsou ve Slatině stále dvě. Jedna je součástí základní školy na Jihomoravském 
náměstí  a  je  držitelem certifikátu  Zdravá  škola.  Druhá  mateřská  škola  má vlastní  právní 
subjektivitu, ředitelkou je Mgr. Marcela Havlíčková. Obě školy mají kapacitu naplněnou na 
100%.  Mimo běžné péče a výuky dětí se věnují hravou formou výuce angličtiny, spolupracují 
s  logopedkou.  Pořádají  mnoho  zábavných  aktivit  pro  děti  i  rodiče-  maškarní  karnevaly, 
besídky, plesy, plavání, olympiády, výlety apod.

5. Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8 
působí ve Slatině v budově Základní školy na Jihomoravském náměstí.

6. Základní umělecká škola LÍDL s.r.o
působí rovněž v budově Základní školy na Jihomoravském náměstí
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IV. Sport

1. Sportovní klub – SKK Vedra – Slatina
Klub SKK Vedra – Slatina je členem Českomoravského billiardového svazu a ČSTV jako 
dobrovolné sdružení.

Má sídlo na Tilhonově ulici č. 2, 627 00 Brno – Slatina. Klub byl založen dne 13. 7. 
2000, i když činnost byla vyvíjena již dříve.

Má v současné době 26 členů, z toho jeden člen  je jako kadet, tj. nedosáhl ještě věku 
18 let. (kategorie „junioři“ zahrnuje věk 18 – 21 let věku, pak je již kategorie „dospělí“).

Jediným sponzorem je pan Vedra,  provozující zde restauraci s historickým názvem „U 
Vedrů“. V rámci sponzoringu zakoupil pan Vedra 3 hrací stoly, což představuje zhruba 150 tis. 
Kč.,  což  byla  jedna  z podmínek,  aby  se  klub  mohl  zúčastňovat  soutěží.  Stoly  musí  mít 
normalizovanou velikost a to 210 x 105 cm. Dále hráči neplatí p. Vedrovi žádný nájem za 
hernu,  která  je  umístěna  v sále  restaurace  a  od  restaurační  části  oddělena  skleněnou 
přepážkou. Platí  se  pouze použití  hracích stolů a  to  pro tréninky 15 Kč za hodinu a  pro 
rekreační hraní 30 Kč za hodinu. Členský příspěvek na rok činí 600 Kč. Z toho klub platí 
cestovní náklady na soutěže (dopravu).

Kulečníková hra je považována za hru džentlmenů a tak při soutěžích je vyžadováno, 
aby hráč byl oblečen do bílé košile, černých kalhot a černých polobotek. Navíc je zvažován 
návrh  v Českomoravském billiardovém svazu, že bude i povinnost nosit motýlky a vesty. Při 
soutěži je zakázáno kouřit a pít alkohol.

Co do velikosti, řadí se klub asi tak na 4. – 5. místo v kraji. Za velké jsou považovány 
kluby na ul. Botanická a v Ponětovicích.

Každému hráči vystaví oblastní výbor svazu tzv. hráčskou kartu, do které se zapisují 
výsledky ze soutěží,

Každý rok pořádá klub tzv. vánoční a pak velikonoční turnaj. Vítěz Vánočního turnaje 
pak obdrží putovní pohár.

Vítězové Vánočního poháru: 1999 Jaroslav Jakubec (72)
2000 František Janda
2001 David Jochman
2002 Ladislav Didi (71 let)
2003 David Jochman
2004 Pavel Böhm
2005 Miroslav Močička

Klub má 4 soutěžní družstva a hraje v oblastní soutěži v rámci Jihomoravského kraje – 
hraje zde 15 oddílů, např. ze Znojma, Hodonína, Ponětovic, 4 oddíly z Brna a další.
V sezóně  2000  –  2001  měl  oddíl  2  družstva   a  soutěžilo  se  v základní  IV.  třídě  a  hned 
postoupili do kategorie III. třída.

24
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V sezóně 2001 – 2002 už jedno družstvo bylo ve své kategorii na 3. místě.

V sezóně  2002 –  2003 už  klub  měl  4  družstva:  2  družstva  A a  B a  hrála  ve  III. 
kategorii,  družstvo A postoupilo do II. kategorie, družstva C a D hrála ve IV. kategorii a a C 
postoupilo do III. třídy.

V sezóně 2003 – 2004 postoupilo družstvo  B do II. kategorie.

V sezóně 2004 – 2005 má klub stále 4 družstva, z nichž A a B hrají ve II. kategorii a 
družstvo C hraje v III. kategorii a družstvo D hraje ve IV. kategorii.

Soutěž  jednotlivců hraje nejlepších 8 hráčů klubu. V roce 2001 – 4 obsadil Jaroslav 
Jakubec 2. až 3. místo celkem 3x. V roce 2005 obsadil Vladimír Vedra ve III. kategorii 1. 
místo.

Hostit soutěž jednotlivců mohl slatinský klub již 2x. Svaz  zaplatí pořadateli 300 Kč za 
plátno na stůl a za uspořádání dostane klub celkem 1 100 Kč.

Klub bohužel nemá kromě p. Vedry žádného sponzora, hráči si musí vše hradit ze 
svého a tak mu odešel v roce 2005 nejlepší hráč (kadet) do klubu v Novém Městě k trenérovi 
Markovi  Faustovi  a  to  Pavel  Böhm.  V soutěži  kadetů  byl  2x  mistrem  republiky,  na 
Mistrovství republiky - juniorů, kterého se v roce 2005 zúčastnil (i když spadal do kategorie 
kadetů) byl 13. a 28.10.2005 v Holandsku na Mistrovství kadetů v Evropě byl 6. Je velká 
škoda, že oddíl nemá na kvalitního, ale bohužel tím i drahého trenéra a nemá prostředky na 
udržení takového vynikajícího a nadějného hráče v klubu.

Velkou nadějí, která dosud neodešla za lepšími podmínky, je Miroslav Močička. Tento 
kadet byl také 2x vicemistrem republiky na Mistrovství kadetů a to vždy za Pavlem Böhmem. 
V roce 2005 působil přešel do Moravské Slavie, ale k 1. 1. 2006 se opět vrací do Slatiny. 
V prosinci 2005 mu bylo 18 let a přechází tedy do juniorské kategorie – v rámci republiky byl 
založen turnaj Grand Prix juniorů a Miroslav Močička je velkou nadějí. Škoda, že klub nemá 
prostředky, aby mu vytvořil lepší podmínky a měl větší naději, že jej některý bohatý nebo 
aspoň bohatší klub nepřetáhne k sobě.

Hráči musí absolvovat školení rozhodčích, protože při soutěžích je prakticky každý 
hráč i rozhodčím. Klub má hráče jako rozhodčí  III. třídy. Při soutěži pak hlavní rozhodčí 
pořizuje zápis z utkání.

Předsedou  SKK Vedra – Slatina je Ivan Frenč
Pokladníkem je Miroslav Přerovský
Členem výboru je Vladimír Vedra

2. Sportovně střelecký klub Slatina Brno
Původně  tento  velmi  oblíbený  a  úspěšný  klub  působil  ve  Slatině,  když  ale  dostal  lepší 
podmínky  na  Autodromu  Brno  –  Kývalka,  samozřejmě  že  svoje  aktivity  přesunul  sem. 
Protože ale již byl i  v mezinárodních poměrech byl znám pod názvem SSK Slatina Brno, 
ponechal si název. Musíme konstatovat, že atraktivnost tohoto sportu je značná a tak hodně 
dětí  za  Slatiny  i  nyní  po  delší  době  po  přestěhování  toto  sportovní  zařízení  s  nadšením 
navštěvují.

Předsedou SSK Slatina Brno je Ing. Stanislav Hlaváček
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3. Hokejbalový klub Bulldogs Brno
Osud tohoto sportovního odvětví je velmi podobný SSK Slatina Brno. Také svoje 

aktivity přesunul, a to v roce 2005 na nové hokejbalové hřiště v Novém Lískovci, které svými 
parametry patří k nejmodernějším areálům svého druhu v ČR. Rovněž i sem jezdí městskou 
hromadnou dopravou sportovat hodně slatinských dětí.

Předsedou klubu je Jiří Dostál, který bydlí ve Slatině na Dědické ulici

4. Lukáš Markowski
V sezóně 2004 jel osmi letý Lukáš 15 závodů na POLINY 5O cm a z toho 13x vystoupal na 
stupně vítězů. Sbíral zasloužené body a to ho vyneslo v poháru Vysočina na 1. místo.

Zúčastnil se též závodů Evropy, kde skončil na krásném 8. místě. Za Jihomoravský 
kraj se umístil na 1. příčce. K tomuto výkonu mu osobně poděkoval i hejtman Jhm kraje Ing. 
Juránek.

Za dosažení těchto krásných výsledků vděčí Lukáš svému dědečkovi, panu R. 
Petřvaldskému, který je jeho trenérem, manažerem, mechanikem a hlavně sponzorem.

Za úspěchy se však skrývá spousta práce, musí se cvičit, posilovat a hlavně jezdit. I 
v nejparnějších dnech v létě trénoval Lukáš na svém stroji POLINI 50 cm na trati 3x týdně. A 
dovolenou trávil s naším nejlepším motokrosařem Arnoštem Zemanem na soustředění, což 
znamenalo denně 8 hodin tvrdého tréninku. 

V roce 2005 přestoupil Lukáš do vyšší kubatury 65 cm na novém stroji KAWASAKI 
65 cm.

Svými výkony nadchl svého bratra Jakuba, který jako nejmladší účastník ve svých 4,5 
letech jel dva závody a skončil 2x na třetím místě na stroji MALAGUTI 50 cm.

Lukáš se v červenci zúčastnil závodu mistrovství Evropy na krosce 65 cm a získal 3. 
místo, vystoupil na stupně vítězů. obdržel věnec vítěze a vyslechl si i naši hymnu Kde domov 
můj.

Oběma chlapcům přejeme neutuchající elán, vytrvalost a úspěšné výsledky na 
závodech a vždy šťastný návrat domů. Dík patří i jejich dědečkovi panu Rudolfu 
Petřvaldskému, který se obětavě stará o tréningy i závody chlapců.

5. SK Slatina
5.1. Fotbalový oddíl
Je největším oddílem v SK Slatina. Předsedou je Ing. Michal Nos. 

5.2. Oddíl tenisu
předsedou je Ing. Jaroslav Buršík  

5.3. Oddíl stolního tenisu
předsedou je Petr Čampa
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IV. SPORT 6. ČESKÁ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY VE SLATINĚ 

6. Česká asociace sportu pro všechny ve Slatině 
předsedkyní je Marie Pastrňáková

7. Cesta kolem světa vedla přes Slatinu
Po třech letech se do České republiky vrátili Lucie Kovaříková a Michal Jon, kteří podnikli 
cestu kolem světa na kolech. V pondělí 25. dubna se krátce zastavili ve Slatině před kostelem 
a pak pokračovali na velodrom v Brně. I když vytrvale pršelo, zúčastnilo se společné jízdy 
s nimi ze Slatiny do Brna mnoho příznivců cyklistiky a to nejen slatiňáci. Dvojice dobrodruhů 
navštívila všechny kontinenty, byť Antarktidu pouze symbolicky pár metrů dlouhou jízdou, 
než se kola zabořila do sněhu. U kostela je mimo jiné uvítal pan starosta Ing. Jiří Navrátil.
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V. ZÁJMOVÁ ČINNOST, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V. ZÁJMOVÁ ČINNOST, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

V. Zájmová činnost, kulturní a 
společenský život

1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno – Slatina
Sbor dobrovolných hasičů má ve Slatině dlouholetou tradici, byl založen  7. 1. 1894, i když 
snahy o organizované hašení tehdy častých požárů sahají hluboko do historie Slatiny. 
Dokladem je i Kaple sv. Floriána, kterou na žádost svých poddaných nechal postavit tehdejší 
majitel líšeňského panství Karel Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat, aby bylo kde zvonit 
při vzniku požáru. Obec ale neměla ani v pozdější době žádné hasicí zařízení a tak 
v mimořádné suchém roce 1893 z iniciativy správce školy Antonína Tillhona se 
představenstvo obce rozhodlo založit Sbor dobrovolných hasičů. Návrh stanov byl v říjnu 
roku 1893 schválen moravským místodržitelstvím a 7. 1. 1894 se konala ustavující valná 
hromada. Sbor čítal celkem 25 členů.

Po celou dobu existence až dosud se Sbor vždy potýkal s nedostatkem finančních 
prostředků. První stříkačka byla pořízena na splátky. Postupně byla zakupována výstroj a 
výzbroj a zasílány žádosti o podporu s menším či žádným výsledkem. A tak je tomu dosud. 
V roce 2005 měla jednotka k disposici  požární vozidlo CAS 16, rok výroby 1965, AVIA 30 
DV 12, rok výroby 1981 a požární vozidlo  CAS 25 z roku 1983, které zakoupila jako starší 
za  80 tis. Kč. Kromě toho potřebuje při zásahu další výzbroj a výstroj, jejichž zakupování je 
velmi drahá záležitost a tak pokud to neodporuje bezpečnostním předpisům, je k disposici 
staré vybavení. Jen namátkově: protipožární oblek stojí cca 15 000 Kč, obuv (ta nejlevnější) 
5 500 až 6 000 Kč, přilba 7 000 až 12 000 Kč, kyslíkový přístroj cca 70 000 Kč, dýchací 
přístroj je levnější, stojí cca 40 000 Kč. Dále mimo jiné musí mít jednotka k disposici lana, 
žebříky aj. Při čemž všechny druhy výzbroje a výstroje mají stanovenou maximální dobu 
použitelnosti ať jsou v sebelepším stavu, např. požární pásy mají životnost 10 let (v roce 2006 
se budou muset zakoupit nové). Vybavení podléhá také přezkušování autorizovanou 
zkušebnou.

I samotní členové Sboru musí být fyzicky zdatní, každé dva roky jsou podrobováni 
lékařským prohlídkám, funkce strojník musí absolvovat lékařské prohlídky každoročně. Lékař 
pak vystavuje tzv. „lékařský posudek“. Nositelé dýchací techniky procházejí speciálním 
školením a ve slatinském sboru má tento certifikát 5 osob. Kromě toho musí každý člen 
opakovaně absolvovat i odborné školení, jak zacházet s technikou při akci. Speciální kurzy 
pořádá Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – územní odbor Brno. Členové, určení 
jako řidiči, musí měsíčně absolvovat kondiční jízdu v délce 10 km.

Pro profesionální i dobrovolné hasičské jednotky platí „Bojový řád jednotek“ a 
„Cvičební řád jednotek požární ochrany“, které vydává Ministerstvo vnitra ČR. 

Slatinská jednotka je zařazena do kategorie JPO 5, tzn. že je určena pro zásahy 
převážně v nejbližším okolí a služby v budově jednotky na Tuřance č. 5 jsou drženy vždy od 
19. do 7. hod. v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Zpravidla službu drží 5 lidí 

28



V. ZÁJMOVÁ ČINNOST, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 1. JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRNO – SLATINA

proto, aby v případě výjezdu samostatně ovládali svou techniku. Dle pravidel má  každý člen 
přiděleno číselné označení od jedné do šesti a to znamená, že při zásahu vykonává přesně 
povinnosti a úkony, které jsou určeny právě tímto číselným zařazením. Velitel a strojník 
nemají číselné zařazení. Je pravidlem, že strojník většinou vykonává i funkci řidiče vozidla. 
Slatinská jednotka má kompletní předepsanou certifikovanou výzbroj a výstroj minimálně pro 
jednu výjezdovou skupinu.

Roční rozpočet finančních prostředků na rok 2005 činil 151 000 Kč, z toho se koupilo 
výše uváděné požární auto, jinak se z této částky hradí potřebný materiál na opravy, pohonné 
hmoty a cesty na soutěže. Členové jednotky udržují techniku v pohotovostním stavu 
svépomocně dobrovolně vč. budovy a celého areálu.. V dnešní době, kdy každý jen natahuje 
ruku, že chce za vše zaplatit, si toto nadšení a obětavost určitě zaslouží uznání a obdiv.  Pro 
rok 2006 má jednotka přidělenu v rozpočtu Městské části Brno – Slatina 191 000 Kč.

V posledních letech byl areál jednotky již 5x vykraden, jednou dokonce bylo ukradeno 
auto, ale policie jej našla stát pod černovickým kopcem. Bohužel podle předpisů musí být 
klíče od auta ve vozidle, takže krádež byla po vniknutí do objektu už jednoduchá. Zloděj se 
poprvé dostal do budovy tím, že rozbil okno, proto byla okna opatřena mříží, pak ale rozebral 
krytinu na střeše a vnikl do budovy takto.  Někdy se věci vrátí zpět, jindy ne. Zloděj většiny 
krádeží v hasičských jednotkách je policii znám, pochází z Brna. Poslední krádež byla v roce 
2003.

Zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů je Úřad městské části Brno – 
Slatina. V současné době má jednotka 19 členů. Průměrný věk je 35,5 roku.

Velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) jmenuje zřizovatel.

Celá členská základna dobrovolných hasičů zahrnuje kromě výkonných členů i 
hasičské seniory a čítá celkem 29 členů a je organizována  ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. 

V roce 2005 prováděli členové jednotky preventivní požární prohlídky společných 
prostor, výtahů, sklepů a přístupnost uzávěrů plynu a vody v obytných domech, které jsou ve 
správě Městské části Brno – Slatina.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska i jednotky v okolních obcí pořádají téměř 
každou sobotu soutěže (např. „Požární sport“ a „Soutěž dovedností), jichž ve pravidelně 
zúčastňují i slatinští hasiči se střídavými úspěchy. Účast na těchto soutěžích je součástí 
výcviku a platí se zde tzv. startovné, zpravidla 100 Kč.

V čele jednotky stojí výbor: starostou je Jiří Štreit 
náměstek starosty je Jaroslav Dobrý
jednatelem je Jiří Forst, který je i zástupcem velitele SDH
hospodářem je Zdeněk Vlček
velitelem Sboru dobrovolných hasičů je František Remeš

2. Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného 
zvířectva
Byly uspořádány následující akce:

lx prodejní výstava králíků
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ZVÍŘECTVA

lx všeobecná výstava králíků, drůbeže a holubů
2x výstava andulek „Moravského klubu chovatelů andulek“
12x chovatelské trhy
5x teraristická burza
1x kácení máje slatinských stárků
4x slavnostní posezení při životních jubileích

Všechny akce jsou pořádány v chovatelském areálu u křižovatky ulic  Řípská a 
Tuřanka. Některé akce mají pouze oblastní význam, některé však mají význam i celostátní. 
Akce, které jsou konány pravidelně, např. burzy už vstoupily do povědomí chovatelů 
z širokého okolí Brna a počet účastníků se pohybuje kolem 150 za den, někdy přijde až 200 
chovatelů.

Objekt (likusová dřevěná budova jednopodlažní) zakoupili chovatelé v roce 1984 od 
JZD Mír – Tuřany. Tehdy byl v dezolátním stavu a členové svazu jej obětavou bezplatnou 
prací ze základu opravili a zvelebili. Provedli přípojku elektřiny, nový rozvod vody a 
plynovou přípojku, aby se v objektu mohlo zavést plynové topení. Budova byla postavena na 
soukromém pozemku, což tehdy nehrálo žádnou roli. Po sametové revoluci majitel pozemku 
pan Fr. Hromek  uplatňuje svá vlastnická práva a žádá tak vysoké nájemné, na které chovatelé 
vůbec nemají. Jsou schopni zaplatit kolem 10 tisíc Kč, přibližně na tuto částku zní také 
posudek původního soudního znalce, což p. Hromek považuje za nepřijatelné. Byl 
vypracován nový odborný posudek, který však dle chovatelů nepostihuje skutečný stav areálu 
a ten stanovil částku vyšší. A tak se vleče soudní spor již 9 let a protože veřejnost nebyla ze 
sporu vyloučena,jsou tyto informace veřejně dostupné. Pokud by výsledek soudního sporu byl 
pro chovatele nepříznivý, jsou obavy, že to bude znamenat konec chovatelského spolku ve 
Slatině. Ale chovatelé doufají, že snad zvítězí zdravý lidský rozum a že chovatelé budou moci 
dále rozvíjet svou činnost a že Slatina nepřestane být chovatelským pojmem i v budoucnosti.

8. října uspořádali chovatelé jako každoročně propagační místní výstavu drobných 
zvířat. Bylo na ní vystaveno 85 králíků, 80 holubů, 6 voliér drůbeže a ukázkové expozice 
exotického ptactva. Kromě obvyklých návštěvníků se na tentokrát přišlo podívat více než 150 
dětí ze slatinských škol, které chovatelé pozvali k prohlídce zdarma a s výkladem, aby tak 
přispěli k jejich seznámení se zvířátky. A dětem se výstava velmi líbila – v Aktualitách o 
Slatině v číslo 12/2005 jsou citovány jejich výroky i přání pořádat takovou výstavu i příští 
rok. Otázkou však zůstává, zda chovatelský svaz bude ve Slatině schopen dál působit.

Předsedkyní je Ing. Helena Prokešová
Člen výboru je Josef Krejčí z ul. Tuřanka

3. Základní organizace českého svazu zahrádkářů
Podobně jako u chovatelů není výhled do budoucnosti nadějný. Město Brno předalo pozemky 
v zahrádkářských koloniích v roce 1991 městským částem a ty postupně kolonie ruší. Budují 
se zde parky, ve Slatině prodejna PLUS DISCOUNT, plochy se zastavují ať domy či 
komunikacemi. Samotné město Brno není zahrádkaření v čele s paní Leopoldovou nakloněno. 
Smutnou situaci vystihl článek paní Gajdošové „Nad zahrádkáři se stahují mraky“. Územní 
rady svazu odešel Ing. Vávra, který usilovně bojoval za zachování základny pro toto 
ušlechtilé hobby.  A tak zůstávají převážně zahrádky, které jsou v soukromém vlastnictví.
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V roce 1994 bylo ve Slatině 350 registrovaných zahrádkářů, k 31. 12. 2005 je jich 
pouze  56 a z toho 23 je z poslední kolonie ve Slatině. 

Dřívější výhody, třeba výhodnější nákupy hnojiv a osiva, již není možno pro členy 
zajistit.

Možná by se měly zahrádkářské organizace přeorientovat na jiné směry činnosti, 
protože mladí lidé většinou už nemají zájem na drobném pěstování zeleniny a ovoce, ale 
zajímá je spíše pěstování  okrasných rostlin, jejich umělecké vazby, aranžování květin, 
pěstování orchidejí a podobně – to je názor Ing. Jaši z Brna.

Je škoda, že už nejsou organizovány plesy ani výstavy tak jako dříve.

Předsedou je pan Haluza.

4. Knihovna Jiřího Mahena, pobočka ve Slatině
Místní knihovnu v roce 2005 navštívilo 7 600 čtenářů a uskutečnilo se 47 000 výpůjček. 
Celkově zapsaných a zaplacených čtenářů je 600. Je to o něco méně než v roce 2004. Úbytek 
se projevuje zejména u dětských čtenářů, který je pozorován ve všech brněnských pobočkách. 
Jako důvod je snižující se počet dětí ve školách a menší zájem o knihu a čtení. V hlavní 
pozornosti dětí je v současné době internet, počítač. Očekáváme zlepšení v tom, že silné 
ročníky 70. let teď mají už děti, které již půjdou školy.

Přesto vše bylo uskutečněno 15 besed, jichž se zúčastnilo 25O návštěvníků. Bylo 
provedeno 85 výstavek vč. výstavy v chodbě knihovny na velkých panelech. Pokud se týká 
poskytování informací, těch bylo poskytnuto 590. Veřejný internet byl v knihovně instalován 
koncem roku 2004 a je hojně využíván a to nejen dětmi, ale i velkou částí dospělých čtenářů. 
Pro rok 2006 se předpokládá zavedení dalšího počítače.

Zájem čtenářů se soustřeďuje na nové knihy a časopisy. Městská část Brno – Slatina 
poskytuje knihovně každoročně sponzorský dar. Ten pak umožňuje obohacení knižního fondu 
o nové knihy a časopisy. Knižní fond knihovny je průběžně doplňován během celého roku.

Vedoucí knihovny je již třetí desítku let paní Jiřina Tomanová ze Šlapanic.

5. Fantázie
Dům dětí a mládeže již hned začátkem roku zahájil svou činnost a v Tvořivé dílně se vyráběla 
váza pro suchou vazbu a podnos na teplou kávu, pak pletení z pedigu. Dalším programem 
tvořivé dílny byla výroba keramiky, modrotisku, výrobky z neloupané vrby, vitráže Tifany.

Velkému zájmu se těšila i jarní burza v sále MČ Brno – Slatina na Přemyslově náměstí 
ve spolupráci s občanským sdružením Klubíčko.

V únoru byl uspořádán maškarní karneval pro děti s programem klaunů. Sportovní 
vyžití nabídla Fantázie na lyžařském zájezdu v Hluboké u Kunštátu. Pro malé začátečníky 
byla uspořádána i školička lyžování a setkala se s úspěchem.

Jarní tábor v březnu byl zorganizován v Břeclavi v Kančí oboře pro děti od 7 do 12 let. 
Stál 1800 Kč. V ceně byla plná penze, ubytování, pojištění, doprava, program aj.
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Na jaře  nabídla Fantázie kromě tvořivých dílen Kuličkiádu – přebor v hraní kuliček a 
závody kol a koloběžek. Významnou akcí byl výlet na hrad Veveří v rámci „Jihomoravského 
Dne země, tentokrát s podtitulem Zdravá planeta – zdravý člověk pod záštitou hejtmana 
Stanislava Juránka.

Fantázie pořádá akce i pro dospělé, např. na jaře to byly tzv. tvořivé dílny, a to dílna 
pletení z neloupané vrby, keramická dílna a dílna pro výrobu mozaiky. Ale tvořivé dílny byly 
pořádány i pro děti, např. batikování triček.

Novou akcí bylo „Táta na sobotu“, které probíhalo každou poslední sobotu v měsíci, 
témata byla různá, např. Čarodějnické rejdění s Fantázií a jiné.

V květnu a říjnu bylo v sále na Přemyslově náměstí představení brněnských 
písničkových TETIN. V  květnu v parku Lužánky Minibambiriáda a Bambiriáda se soutěžemi 
pro děti a prezentace činností nejrůznějších volnočasových organizací. Pro děti a rodiče 
s dětmi byl určen výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Škoda, že vytrvale pršelo po celou dobu 
prohlídky ZOO.

Den dětí byl ve znamení „pojďte si hrát na cirkus“. Zájmu se těšil i závod na kolech a 
koloběžkách i výlet do Kyjova za koníky.

V rámci akce „Dětský den bez úrazů“, který v Brně probíhal pod záštitou magistrátní 
kanceláře Brno – zdravé město a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, uspořádala Fantázie 
program, kde děti se formou her a soutěží učily zvládat krizové situace v dopravě, při 
ohrožení psem, poskytování první pomoci apod. 

Fantázie uspořádala výstavku keramických výrobků dětí. Zahájení výstavky proběhlo 
v kapli nemocnice, děti zahrály na flétny a atmosféra byla velmi příjemná.

Léto přineslo tři příměstské tábory, dva tábory na kolech na Vysočině. Stanový tábor 
ve Zvířeticích u Bakova byl koncipován jako 1. česká škola čar a kouzel na hradě Zvířetice. 
Dále byl zorganizován jeden tábor pro rodiče s dětmi a samostatný výtvarný tábor pro menší 
děti.

Svatováclavská pouť byla pořádána spolu s občanským sdružením Klubíčko a PTO 
Poutníci v parku na Přemyslově náměstí a zábavy zde bylo dost pro malé i velké.

Zájmu se těší i burzy oblečení a sportovního vybavení, které jsou pořádány ve 
spolupráci s občanským sdružením Klubíčko. Každou burzu navštíví průměrně 250 
dospělých.

Fantázie zavádí ve Slatině novou tradici, a to Martinské slavnosti. Děti si vyrábějí 
lampiony, přijíždí skutečný živý bílý kůň a děti se seznámily s legendou o sv. Martinu, který 
se o svůj plášť rozdělil se žebrákem, o husách, které prozradily jeho úkryt mezi nimi, když 
nechtěl přijmout biskupskou hodnost ve městě Tours, o rohlíčcích, které se v peci ohnuly jako 
ten jeden, který byl otrávený přichystán pro sv. Martina. Děti hledaly martinský poklad, 
dostaly rohlíčky, mamky recept na rohlíčky a taťkové doporučení nedělního oběda 
s martinskou husou. Akce se zúčastnilo přes 500 dětí a dospělých.

Nová rukodělná dílna pekla Vizovické pečivo, proběhla i Vánoční tvořivá díln, 
malovalo se na hedvábí, vyráběly vánoční ozdoby a dárky. Milou akcí bylo pozvání důchodců 
paní Jemelkovou do Fantázie.
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V listopadu se 10 vedoucích kroužků Centra volného času Fantázie zúčastnilo 
celostátní výměny zkušeností v Třebíči.

Budova Fantázie se připravuje na desetileté výročí své činnosti a jako dárek dostala 
nová okna a novou fasádu.

Vedoucí Centra volného času Fantázie je paní Mgr. Jemelková.

6. Hody
Slatinští stárci ve spolupráci s MČ Brno – Slatina, SK Slatina, Sborem dobrovolných hasičů a 
firmou paní Andrey Jačiskové pořádaly ve dnech 9. - 11. 2005 tradiční Slatinské hody. 

V pátek byla uspořádána Letní noc v areálu SK Slatina a ASIO s.r.o., Tuřanka 1, 
v sobotu byla večerní zábava opět v tomto areálu, v neděli hodová mše svatá, odpoledne 
průvod stárků a pak odpolední a večerní taneční zábava.

Hody jsou už tradičně hojně navštěvovány nejen slatinskými občany, ale přichází i 
hosté z okolí. Je to největší slatinská veřejná slavnostní akce a vždy úspěšná.

7. První společenský ples
městské části Brno – Slatina se konal 21. 1. 2005 v restauraci Las Pegas na Langrové ulici. 
K tanci a poslechu hráli Hamrla Boys. Na programu byla i modní přehlídka výtvarného studia 
Daniely Holbové při ZŠ Jihomoravské náměstí 2. Vstupné činilo 80,- Kč.

8. Koncert
žáků Základní umělecké školy Smetanova, která má pobočku i ve Slatině, se konal 16. února 
2005 v sále Staré radnice na Přemyslově náměstí 18 s bohatým programem: cimbál, flétny, 
dechovka, kytara, klarinet, zpěv, klavír, violoncello.

9. THE MUZICALMANIA
V říjnu bylo v sále na Přemyslově náměstí skvělé představení v podání členů divadla 
GLOTTIS. Byly provedeny neslavnější muzikálové písně – z muzikálu Zorba, Vlasy, 
Pomáda, Bídníci, Evita, West side story, Fantom opery, Kočky a Jesus Christ Superstar. 
Vstupné bylo 100 Kč.

I v roce 2005 stejně jako v roce 2003 bylo představení vyprodáno.

10. Slatinští senioři
V Klubu důchodců je organizováno 86 členů, z toho 10 tělesně postižených. Členové klubu 
jsou různého věku, od nejstarší občanky, které je 85 let, dále 10 členům je více jak 80 let, 14 
členům je více jak 70 let.

Senioři se pravidelně scházejí na besedách a čajích a také na zájezdech. Zájezdy jsou 
buď poznávací nebo ozdravné. Na poznávacích zájezdech jsou navštěvovány historická a 
památná místa, kostely a kláštery, lázně, příp. se jdou účastníci podívat do závodů, které ještě 
pracují.
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V roce 2005 bylo uskutečněno 14 zájezdů vč. koupání v Čalově, do Průhonic apod. 
Společná dovolená proběhla v hotelu Energetik v Rožnově pod Radhoštěm.

V září byla přednáška MUDr. Weisové z onkologického ústavu na Žlutém kopci.

Předsedkyní klubu je paní Jarka Pešová

11. Divadlo J. K. Tyla
Divadelní soubor J. K. Tyla byl v roce 1999 zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR. Soubor je 
obohacován o nové herce, soubor se snaží program neustále zpestřovat a modernizovat. 
Návštěvnost se rok od roku zvyšuje.

V roce 2005 bylo 2x hráno představení Naše bábi šílí. Motivem je soužití babičky, 
dcery a vnučky – stará paní se nechce smířit se svým věkem a dělá mladici a celá rodina, vč. 
nápadníka pana Ryšánka tím velice trpí. Dalším představením je provedení pohádky Mrazík a 
O hloupé ženě, kterou sehráli obyvatelům Domova důchodců v Sokolnicích..

26. února se pochovávala basa. Po smutečním obřadu s basou hrála k tanci i poslechu 
kapela Oregon. Dětský maškarní ples se konal až v březnu, protože byl odložen z důvodu 
chřipkové epidemie.

Členové souboru se aktivně podílejí na organizaci akce Pálení čarodějnic k 30. dubnu. 
Soutěžilo se o nejkrásnější čarodějnici, program doplnila živou muzikou kapela Compromis 
Country. Vstupné bylo pro děti 10 Kč, pro dospělé 20 Kč. V roce 2005 vyšel 30. duben na 
sobotu a tak členové souboru museli odvoz lavic, na které si účastníci odkládají pití či jídlo, 
zajistit vlastními silami. Účastníci si vyžadovali i židle na posezení, to však zajistit v jejich 
silách nebylo. Dřevo na slavnostní hranici si divadelníci nařezali sami a Technické služby je 
pak odvezlo na Hřiště na Černozemní ulici, kde se akce konala. Vybrané vstupné slouží 
k úhradě honoráře hudební skupině, na el. energii, ohňostroj, pronájem zařízení. Divadelníci 
všechny práce vč. pořadatelské činnosti dělají zdarma.

Po prázdninách byla uvedena nová pohádka pro děti a nové představení pro dospělé. 
V  prosinci byla uspořádána Mikulášská nadílka a Vánoční trh, který je pořádán již od roku 
2002.

Předsedkyní klubu je Eva Hrdličková
Místopředsedou je Martin Krytinář

12. Taťána Kuxová
básnířka je slatinskou občankou. V prosinci byl v kavárně Na cestě uspořádán večer jejího 
autorského čtení společně s Petrem Musílkem. Ze své sbírky Vínmysly věnovala 
devadesátiletému Oldřichu Krejčímu z Kyjova báseň Účetnictví, který byl čestným hostem 
večera. Diskuse ukončila poetický, nesporně úspěšný večer.

13. Zpívání ve Slatině
V ZŠ Jihomoravské náměstí 2 působí i soukromá Základní umělecká škola Lídl Music s.r.o., 
která poskytuje žákům nejen výuku na keyboardy, flétnu a hudební přípravku, ale v roce 2005 
nabídla i obor muzikálový zpěv. Vyučuje jej mladá velmi talentovaná herečka Věra 
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Müllerová. V. Mülerová po absolvování gymnazia byla přijata na JAMU, studovala u prof. 
Krátké. Mladá herečka si oblíbila muzikálový zpěv a v současné době hostuje v Městském 
divadle v Brně. Učit děti zpívat ji velmi baví.

14. Slatinské Vánoce
MČ Brno – Slatina, obě základní i mateřské školy pořádaly již tradiční Slatinské Vánoce 
s Vánočními minitrhy v areálu na Tuřance 2.V programu vystoupily děti škol a historická 
skupina historického šermu Lucius předvedla svou show. Byly provedeny ukázky vánočních 
zvyků, nechyběly vánočky a cukroví od školních kuchařek, zabíjačkové a jiné masíčkové 
pochoutky firmy BOMASO. Střední odborné učiliště tradičních řemesel z Brna, z ulice 
Střední předvedli ukázky práce uměleckých kovářů.  Minitrhy nabídly ke koupi malované 
květináče, keramiku, výrobky ze dřeva a textilií, svíčky, svícny, drátkované šperky a jiné.

15. 200. výročí bitvy u Slavkova
Pod záštitou Úřadu městské části Brno – Slatina zorganizovali členové Slatinského 
historického kroužku 1. prosince pietní vzpomínku u příležitosti 200. výročí Bitvy tří císařů 
u Slavkova. Nevídaná byla účast členů skupiny Baterie Austerlitz v dobových rakouských 
uniformách a jejich hostů ve francouzských uniformách. což obětavě zajistil pan Ivo Koukola. 
Vojáci měli k disposici i dobové dělo, tažené koňmi. Průvod uniformovaných vojáků a děla 
doplnil i lampionový průvod dětí s rodiči i nevídané množství dalších občanů a šlo se od 
Kapličky k Napoleonskému kříži, který stojí na křižovatce ulic Tilhonová a Lučiny. 
Slavnostní projev přednesl starosta Slatiny pan Ing. Jiří Navrátil a starosta obce Tvarožná pan 
František Kopecký. Pietní vzpomínka byla ukončena slavnostními salvami z děla a střelných 
zbraní. 

16. Jubileum Slatinského Historického Kroužku
V březnu se uskutečnila již jeho 50. schůzka. Členům se podařilo shromáždit velké množství 
cenných informací a dokladů o historii Slatiny. Obdivuhodnou činnost rozvíjí předseda 
kroužku  Ing. Bohumil Reichstädter CSc., který výsledky svého celoživotního bádání shrnul 
v Knížce o Slatině, která vyšla v roce 2002. K 700. výročí první autentické písemné zmínky o 
Slatině se připravovala Druhá knížka o Slatině, na jejímž obsahu se částečně podílejí i ostatní 
členové kroužku. Členové kroužku publikují i v Aktualitách o Slatině. Všem bylo velmi líto, 
když 24. ledna 2005 zemřel člen kroužku Jaroslav Hrubý, který perfektně ovládal 
elektronické záznamové prostředky.

17. Čestní občané Slatiny
Ve Slatině máme dva čestné občany.

Prvním čestným občanem byl v roce 1892 jmenován významný představitel římsko 
katolické církve ThDr. František Saleský BAUER, který se narodil v roce 184l. Brněnským 
biskupem se stal v roce 1882 osmým brněnským biskupem a v roce 1904 se stal olomouckým 
arcibiskupem a v roce 1911 byl jmenován KARDINÁLEM. Podrobný výčet jeho záslužné 
činnosti uvádí ve svém článku v Aktualitách o Slatině č. 11/2005 pan PhDr. Karel Janiš a 
v Druhé knížce o Slatině na str. 165.
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Druhým čestným občanem je zasloužilý dlouholetý slatinský nadučitel Antonín 
Tillhon, který ve Slatině působil jako učitel celkem 41 let. Medailon o Antonínu Tillhonovi je 
součástí Druhé knížky o Slatině na str. 213.

18. Odvážná XXL
Televize uspořádala v září soutěž, nazvanou MISS XXL, pro více něž boubelaté ženy. Mezi 
finalistky se probojovala ze Slatiny paní Pavlína Starečková. Všechny finalistky vážily kolem 
110 kg, ale dle paní Starečkové byla atmosféra při soutěži příjemná, ženy vše braly 
s humorem a užily si mezi sebou spoustu legrace. To bylo také vidět při televizním přenosu. A 
paní Starečková doporučuje všem boubelkám, když už nemohou zhubnout, ať svá kila nosí 
s úsměvem a netrápí se tím. 
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VI. Občanská sdružení

1. Občanské sdružení Lucius
Členové tohoto sdružení berou tuto svoji zájmovou činnost s velkým elánem a zanícením a 
proto se dostavují i úspěchy. Získávají si stále větší ohlas v širokém okolí Brna, jsou zváni na 
různé akce, vystupují na hradech, na plesech a jiných místech a vždy s úspěchem. Svá 
vystoupení se snaží režírovat tak, aby měla  děj, který divákům přiblíží dobu nebo příběh tak, 
aby to nebyla jen technika šermování. Jedinečná jsou jejich ohňová vystoupení, kdy se 
divákům někdy až tají dech. Toto vystoupení předvedli i ve Šlapanicích u příležitosti výročí 
bitvy ve Slavkově a na hradě Zubštejně.

Ve Slatině v roce 2005 uspořádali v květnu  Šermířské odpoledne. Pozvali i jiné 
šermířské či rytířské skupiny, takže odpoledne bylo velmi zajímavé. Vystoupila skupina Carpe 
Diem, pak skupina Lucius, pak Potulní rytíři s katovnou, pak skupina ze Zlína Revertar, pak 
Rytíři země Moravské. Mezitím děti soutěžily v různých soutěžích a ohromně se bavily. 
Zajímavá byla scénka s křestem malé Evy, dcerky jednoho člena ze skupiny Carpe Diem.

Atmosféra byla bezvadná.

Další vystoupení ve Slatině bylo i  na Vánočních trzích v prosinci. I zde skupina 
sklidila velký úspěch.

Z významnějších vystoupení to bylo „Dobývaní tvrze Bošovice“ v Otnicích, „Bitva   
hrad Zubštejn“, kde si skupina doslova vyplivala český rekord „Nejvíce plivačů ohně na 
jednom místě“  a to 23. července a i plivačů bylo 23. Další akcí bylo vystoupení na hradě 
Kollmitzdorfl v Rakousku a bitva v Jackově nedaleko Moravských Budějovic.

Předsedou je Miroslav Zifčák
Kronikářem je Tomáš Houser 

2. Občanské sdružení Přemyslovo náměstí v Brně – Slatině
V roce 2005 se činnost soustředila na řešení na posuzování změn stavebního povolení objektů 
TRIODUM a  FIBIZ- průběh staveb byl bezproblémový. Výbor OS se zúčastnil  jednání 
o stavebním povolení na objekt firmy SPOLCENTRUM spol. s ručením omezeným. Objekt 
této firmy bude velmi pěkný, bude dobře zapadat do původní zástavby náměstí. Předností 
řešení prostoru bývalého dvora je jeho bezbariérová koncepce.

Sdružení může být v zásadě spokojeno s výsledkem svého snažení i když neuspělo 
v plné šíři, ale přece jen se podařilo zabránit stavbě megalomanskému šesti poschoďovému 
věžáku uprostřed prostranství bývalého dvora.

Předsedou je Ing. Jaroslav Kadleček CSc.
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3. Občanské sdružení Slatina dětem
Podnětem k založení tohoto sdružení bylo umožnit dětem příp. i s rodiči kvalitní 

využití mimoškolního času. OS působí při Základní škole na Jihomoravském náměstí a svou 
činnost koordinuje s ohledem na aktivity a potřeby školy. Dokladem jsou např. Dny zdraví, 
které jsou na škole organizovány společně s vedením školy. Kromě toho jsou organizovány 
různé výlety a vycházky a sportovní akce pro děti i jejich rodiče. Činnost tohoto sdružení je 
velmi záslužná a dětmi oblíbená.

Předsedkyní je PaeDr. Jarmila Balejová

4. Občanské sdružení Pojďte si hrát
Toto OS působí při kostele Povýšení sv. kříže ve Slatině. Cílem je smysluplná formace, 
výchova a rozvoj osobností dětí a mládeže. Rozsah aktivit tohoto sdružení má široký záběr – 
od sportovních akcí, výletů, rekreačních pobytů přes výchovu ke krásnu, tj. např. výroba 
keramiky a různé rukodělné výrobky, hudba a jiné. O aktivity je mezi dětmi velký zájem, děti 
i mládež se schází v oratoři kostela.

Sdružení vede Pavel Kroupa.

5. Občanské sdružení SLOPE
Název SLOPE je odvozen od začínajících písmen SLatinský Oddíl PEtangue.

Oddíl se vypracoval mezi přední a velké oddíly petangu nejen v Brně, ale i v 
republice, má vynikající výsledky v národních a mezinárodních turnajích.

Prezidentem SLOPE je pan František Harašta

6. Občanské sdružení Slatinská zóna
Sdružení vyjadřuje svůj nesouhlas s napojením ulice Průmyslová na ulici Řípská a chce 
dosáhnout i když se zpožděním napojením Průmyslové ulice přímo na dálnici D1. Usiluje 
o to, aby se nezhoršovalo životní prostředí ve Slatině.

Za petiční výbor vystupují paní Milada Balcaříková a pan František Hromek ml.
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