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HLAVNÍ UDÁLOSTI JUBILEJNÍHO ROKU 2006 HLAVNÍ UDÁLOSTI JUBILEJNÍHO ROKU 2006 

I. Hlavní události jubilejního roku 2006
1. Ve znamení 700. výročí 

od první autentické písemné zmínky o Slatině
Archeologické nálezy z doby již 6 000 let před n.l. svědčí o osídlení ve slatinské lokalitě, zejména 
v oblasti  Švédských  valů  bylo  na  svou dobu opravdu  rozsáhlé  sídliště,  které  svou strategickou 
(zejména z obranných důvodů) polohou na malé vyvýšenině mělo široko daleko výhled do okolní 
krajiny a obyvatelé tak měli možnost sledovat okolní dění. Poslední výzkum na Švédských valech 
v roce  2005  tuto  skutečnost  potvrzuje.  Na  druhé  straně  severozápadně  od  nynější  slatinské 
aglomerace je Stránská skála, kde prehistorické nálezy opět svědčí o dávném osídlení. 

A  právě  mezi  těmito  dvěma  lokalitami  vedla  pradávná  obchodní  stezka  z Polska  do 
Rakouska, takže dá se reálně předpokládat, že osada, později i ves, zde byla dávno před tím, než 
známe první písemný autentický doklad o Slatině již tohoto názvu a to rok 1306. Někdy se uvádí již 
rok 1247, a to v souvislosti se sporem dvou bratří s olomouckou kapitulou o dědictví po jejich otci, 
badatelé se však přiklánějí k názoru, že historie soudního sporu nebyla zaznamenána hned, ale až po 
nějaké době, tedy je zpochybňována důvěryhodnost tohoto data. Jisto však je, že v roce 1306 ves 
Slatinu již  olomoucká kapitula  vlastnila  a  je k dispozici  v olomoucké pobočce  Státního  archívu 
Opava  ve  fondu  Olomouckého  arcibiskupství  pergamen  s  datem  23.  února  1306,  v kterém 
olomoucký  biskup  Jan  IV.,  zvaný  Holý,  z rodu  Waldštejnů,  jako  patronátní  pán  kostela  ve 
Šlapanicích  přikázal  z bohatství  šlapanického  kostela  scholastikovi  olomoucké  kapituly  desátky 
z několika vsí, ležících východně od Brna, a kromě jiných je zde uváděna i ves „Slatyna“. Zřejmě 
po dlouhé době pergamen opět spatřil světlo a M. Buršíková pořídila jeho fotografie vč. připojených 
pečetí. Latinský text tohoto vzácného dokumentu přeložili do češtiny pracovníci z Archívu města 
Brna a P. Josef Vaníček, kněz na líšeňské faře. Pro tisk do Druhé knížky o Slatině tyto překlady 
upravil Bohumil Reichstädter.

 Nelze tedy pochybovat,  že historické osídlení  v tomto místě  muselo být již dávno před 
tímto datem, lze  předpokládat,  že již při  založení  brněnského hradu na počátku 11.  století  byla 
Slatina zeměpanskou vsí.

2. Výstava „Slatina kdysi a dnes“
První oslavná akce byla naplánována na sobotu 25. února 2006, a to otevřením výstavy „Slatina 
kdysi a dnes“ v sále staré radnice na Přemyslově náměstí. Členové Slatinského historického klubu 
shromáždili velké množství zejména již historických fotografií  a  uspořádali je do   tematických 
celků a to: Čestní občané Slatiny, Pravěk, Historie, Zemědělství, Kultura,   Hody, Tělovýchova a 
sport vč. hasičských tradic, Osady Malá Slatina a Osada pod Stránskou skálou a Mapy. Práce to 
byla sice mravenčí, ale výsledek se setkal s velmi příznivým ohlasem občanů.  V sále staré radnice 
trvala výstava pouze dva dny, byla pak přenesena do místní pobočky Mahenovy knihovny, kde s 
malými  přestávkami  se  těšila  zájmu  občanů  po  celý  rok.  Pamětníci  na  fotografiích  hledali  a 
ukazovali svým dětem či vnukům jejich dědečky, babičky, strýčky, tetičky a známé, jak vypadali 
za mlada.

Po slavnostním otevření výstavy 25. února 2005 byl večer nad školou na Jihomoravském 
náměstí odpálen krásný ohňostroj s hudebním doprovodem.
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HLAVNÍ UDÁLOSTI JUBILEJNÍHO ROKU 2006 OTEVŘENÍ NOVÉHO SPORTOVIŠTĚ

3. Otevření nového sportoviště
Další  významnou  akcí  v rámci  oslav  700.  slatinského  výročí  bylo  16.  září  otevření  nového 
víceúčelového  hřiště  nad  Základní  školou  na  Jihomoravském  náměstí.  Otevření  se  zúčastnili 
zástupci  Magistrátu  města  Brna v čele  s  primátorem Richardem Svobodou,  představitelé  místní 
správy a hojný počet občanů a dětí. Čestné kolečko odstartovaly žákyně s balonky a za hudebního 
doprovodu roztleskávačky taneční  školy Starlet  zaujaly  svým vystoupením.  Sportovní  družstva 
obou základních škol se utkala ve volejbalu a kopané a jednotlivci ve skoku dalekém. Sportovní 
areál je velmi moderní, má hřiště pro kopanou, volejbal, tenis, běžecký ovál a hřiště pro atletiku. 
Trávník by měl  být velmi dokonalý,  tak zvaně poslední generace ve vývoji pěstování trávníků. 
Otevřením hřiště byl splněn jeden z významných bodů volebního programu. Nemůže se opomenout 
poznamenat, že velkou zásluhu na získání peněz od Magistrátu města Brna, stejně jako na přestavbu 
Dvora, má starosta pan Ing. Jiří Navrátil.

Vybudování  hřiště si  vyžádalo celkem 19 491 tis.  Kč, a to jednak státní  dotace,  dotace  
Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna a městské části Brno – Slatina.

4. Otevření Dvora na Přemyslově náměstí
Dne 7. října 2006  byla slavnostně otevřena po rekonstrukci lokalita Dvora na Přemyslově náměstí. 
Byl  krásný sluneční den,  přišlo mnoho občanů i zástupci Magistrátu města  Brna v čele s PhDr. 
Richardem Svobodou, Ing. Václav Horák, člen Rady zastupitelstva Jihomoravského kraje, bývalí 
starostové Slatiny po roce 1989 Ing. Oldřich Ševčík a Ing. Hana Poušková a další hosté vč. autora 
projektu přestavby Dvora Ing. arch. Šmédka.

Slavnostní otevření Dvora zahájil svým projevem starosta Ing. Jiří Navrátil.

Pan primátor Ing. Svoboda vyjádřil potěšení nad pozváním a připomenul, že o Slatině se 
 v poslední době hodně hovoří v souvislosti s jejím rozvojem, a to nejen když jde o průmyslovou 
zónu na Černovické terase.

Kromě úvodních projevů, fanfár, výstřelů z kanónu, vystoupení členů kroužku historického 
šermu byla pokřtěna i Druhá knížka o Slatině. Akce pak pokračovala volnou zábavou za přispění 
kapely Starý fóry i spuštěním fontány. 

Přemyslovo náměstí tak získalo novou tvář díky finančně velmi náročné investici – celkem 
náklady na přestavbu Dvora činily 20 419 tis. Kč a byly zde sdruženy prostředky Magistrátu města 
Brna a prostředky městské části Brno – Slatina..  I když koncepčně  jsou stavby z architektonického 
hlediska roztříštěné, je možno konstatovat, že vzhledem ke všem peripetiím s původní koncepcí 
působí  nově zrekonstruovaný prostor  velmi  příjemně a jistě  se stane spolu s  přilehlým parkem 
příjemným prostředím pro odpočinek i zábavu občanů. A bývalý nehostinný prostor Dvora se stal 
okrasou Slatiny a začíná se vžívat nový spontánní název Dvora, a to Sluneční dvůr.

Je  symbolické,  že  jedna   z  největších  investičních  akcí  –  Přemyslovo  náměstí  –  byla 
dokončena v roce 2006 – v posledním roce funkčního období slatinské samosprávy let 2002 -2006 – 
v roce 700. výročí první ověřené písemné zmínky o Slatině.
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HLAVNÍ UDÁLOSTI JUBILEJNÍHO ROKU 2006 DRUHÁ KNÍŽKA O SLATINĚ 

5. Druhá knížka o Slatině
U příležitosti oslav 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině  byla nákladem Úřadu 
městské části Brno – Slatina vydána Druhá knížka o Slatině. Hlavním autorem publikace a jejím 
koordinátorem  byl  Ing.  Bohumil  Reichstädter,  CSc.  Nezanedbatelným  podílem  přispěli  svými 
články Miroslava Buršíková, PhDr. Karel Janiš, Jan Štěpánek, František Sklenář, Jaroslav Hrubý, 
Anna a František Hromkovi,  Ing. Karel Fiala,  Ladislav Streit,  Věra a Miloslav Štěpánkovi,  Vít 
Kučera,  Ladislav  Štěpánek,  Karel  Kosička  a  Josef  Daněk.  Kniha  se  stane  zcela  určitě  cenným 
zdrojem informací  o  minulosti  Slatiny a  doplní  tak  již  dříve vydanou publikaci  Ing.  Bohumila 
Reichstädtera „Knížka o Slatině“. Kaplička sv. Floriána na titulní straně první publikace je dílem 
akademického malíře Petra Šmahy a kresba Kapličky sv. Floriána na titulní straně právě vydávané 
publikace  je  od prof.  Ing.  Oldřicha  Rejnuše.  Obě knihy jsou doplněny množstvím historických 
i současných fotografií.

6. Vzpomínka na 28. říjen 1918 ve Slatině
Účast  občanů  a  dětí  s  lampiony  byla  na  slatinské  zvyklosti  mimořádně  velká.  Lampiony  byly 
vyráběny ve Fantázii a vedení Fantázie v čele s paní Mgr. Zdenkou Jemelkovou udělalo velkou 
propagační akci, která se setkala s úspěchem. Musíme ocenit i velké úsilí pana Františka Sklenáře, 
který se o zdar akce mimořádně zasadil, jednal s paní Jemelkovou, na základních školách, s hasiči a 
mj.  zařídil  i  osvětlení  prostranství  u  kostela  před  pomníkem  padlých  v  I.  i  II.  světové  válce, 
zorganizoval  i  výborné ozvučení prostoru.  Vynikající  organizační  schopnosti  projevili  i  členové 
Sboru dobrovolných hasičů v čele s panem Jiřím Streitem, zajistili  bezpečný průchod průvodu    
z Přemyslova  náměstí  k  pomníku.  Projev  PhDr.  Karel  Janiš  vzhledem  k  začínajícímu  dešti 
operativně zkrátil, ale i přesto to byl projev na vynikající úrovni. Kostelní sbor ukončil akci hymnou 
a ke zpěvu se přidali i účastnícj shromáždění. Negativním momentem byla neochota slatinských 
základních škol aktivně akci podpořit a reakce řidičů vozidel, když  museli počkat, až průvod přejde 
křižovatku u Kapličky sv. Floriána.

9. Slatinský historický klub 

vstoupil v tomto roce již do 6. roku své činnosti. Složení čkenů se rozšířilo o pana Ing. Lubomíra 
Vysočana a Ivo Koukolu.

Úsilí  členů  klubu  bylo  zaměřeno  na  zajišťování  důstojného  průběhu  akcí,  spojených 
s výročím 700 let  od první autentické zmínky o Slatině v roce 1306. První náročnou akcí byla 
instalace výstavy fotografií ze slatinského dění, především starých fotografií.  Z fotoarchívu byly 
vybrány fotografie dle dohodnutých témat a díky obětavosti pana Ing. Karla Cenka, který valnou 
většinu z nich zvětšil, členové Slatinského historického klubu snímky pak upevnili na připravené 
panely.  Do úpravy panelů, ostřihování fotografií,  jejich umisťování a lepení se s elánem zapojili 
všichni členové klubu po dobu několika dnů. Panely vypadaly jako by je vyrobili profesionálové. 
Dokládá to i skutečnost,  že se líbily i návštěvníkům. Po skončení výstavy na Staré radnici byla 
výstava  přenesena  do  foyer  pobočky  Mahenovy  knihovny  v  obchodním  středisku  Slatinka  na 
Jihomoravském náměstí.  Dle  vyjádření  vedoucí  knihovny paní  Tomanové  budila  výstava  i  zde 
velkou pozornost.  Není možno nevzpomenou i podporu vedení slatinské radnice  a pomoc paní 
Martiny Jochmanové při přípravě výstavy. 
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HLAVNÍ UDÁLOSTI JUBILEJNÍHO ROKU 2006 9. SLATINSKÝ HISTORICKÝ KLUB 

Další velkou akcí byla příprava materiálů pro Druhou knížku o Slatině – články i fotografie. 
Ing.  Bohumil  Reichstädter  CSc.  a  Miroslava  Buršíková vycházeli  valnou většinou z  archívních 
spisů v archívu v Rajhradě, PhDr. Karel Janiš se soustředil zejména na zajištění překladů z latiny a 
monitorování zastupitelstev Slatiny, získávání dalších materiálů z Archívu města Brna. PhDr. Janiš 
je členem redakční rady a stálým dopisovatelem měsíčníku Aktuality o Slatině o dění ve Slatině a 
rubriky „Připomínáme si“. Jan Štěpánek a František Sklenář vzpomínali na dávné dění. Rozhodli 
jsme se zahrnout do této publikace i články, které napsal Jaroslav Hrubý, který nás v  24. ledna 
2005  navždy  opustil  ve  věku  67  let.  Do  knihy  byly  zahrnuty  i  zajímavé  články  některých 
slatinských občanů. I přes poměrně značné množství autorů se podařilo dodržet jednotnou koncepci 
publikace.  Nemůžeme  pominout  zásluhu  Ing.  K.  Cenka,  který  se  zasloužil  o  celkové  grafické 
ztvárnění knihy a který obětavě s klubem spolupracoval. Sice bylo hodně obav, zda vedení městské 
části Brno – Slatina bude mít dost finančních prostředků, ale nakonec vše dobře dopadlo.

Klub chtěl ještě uspořádat výstavu výtvarných prací umělců ze Slatiny,  k tomu však pro 
organizační potíže zastupitelstvo nepřistoupilo. Měl vystavovat akademický sochař Miloš Vlček a 
jeho syn Patrik, také akademický sochař, akademický malíř Petr Šmaha, akademická malířka Marie 
Plachá, výtvarnice Eva Hudcová, roz. Červinková,  Petr Šale a další.

Neúspěšná  akce  byla  záchrana  Kapličky  na  Skalkách.  Tato  druhá  nejstarší  památka  ve 
Slatině  se  nyní  nachází  v  soukromé  zahradě  pana  Luboše  Ehrenbergera,  který  ji  používá  jako 
slepičárnu.  Tento  tristní  osud mohl  být  ještě  horší,  protože  ji  majitel  údajně chtěl  přestavět  na 
udírnu.  Ing.  Vysočan ji  chtěl  alespoň zaměřit  a udělat  stavební  dokumentaci,  ale majitel  vůbec 
nepovolil ani vstup do zahrady. Zákony na ochranu kulturních památek jsou bezzubé a pokud se 
památka nachází na soukromém majetku, jehož majitel nemá ke kulturnímu historickému dědictví 
potřebnou úctu a nechápe jeho hodnotu, je památka odsouzena k záhubě. Litujeme, že postoj pana 
Ehrenbergera je tak kategoricky nevstřícný.

Další  významnou  aktivitou  bylo  rozhodnutí  zmapovat  slatinské  legionáře,  domobrance, 
dobrovolce a vůbec oběti I. a II. světové války, což znamená trpělivé shromažďování informací. 
Kromě B. Reichstädtera i členů klubu se na vyhledávání údajů podíleli i lidé mimo klub, např. pan 
Hvězda  z  Nové  čtvrti,  paní  Blanka  Kvasnicová,  roz.  Farlíková,   pan  Ing.  Miroslav  Kopecký 
z Tuřan,  pan  František  Kopecký  ze  Šlapanic  a  další  nadšenci.  Mnoho  informací  již  bylo 
shromážděno, ale práce  pokračuje i v roce 2007.

Poslední  významná  akce  bylo  rozhodnutí  zajistit  instalaci  pamětní  desky  Williamu 
L. Kigginsovi, americkému letci, který zahynul poblíž Malé Slatiny dne 11. 10. 1944 při náletu na 
cisternový vlak, který právě jel kolem Malé Slatiny. Tento záměr také přesáhl až do roku 2007.

Ing.  Vysočan  připravuje  obsáhlé  pojednání  o  historii  a  současnosti  Stránské  skály,  Ivo 
Koukola má za úkol zpracovat historii Švédských valů. 

Všichni členové klubu usilují o zachycení historie Slatiny ve všech oblastech dění. Určitě je 
jejich úsilí velmi chvályhodné a záslužné, protože pozdější generace by tuto možnost asi už neměly 
a mnohé zajímavosti by upadly do zapomenutí. A to by bylo škoda.

A nezapomínají na starou pravdu, že kdo nezná minulost, nemá ani budoucnost.
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II. Z jednání a rozhodování zastupitelstva
1. Zprávy z Radnice

Leden
S platností od  l. 1. 2006 platí nové sazby nájemného  pro sál a učebnu Staré radnice:

učebna 70 Kč i sál 70 Kč za hodinu, kulturní, vzdělávací a charitativní akce nevýdělečné budou 
platit 150 Kč za hodinu a výdělečné 300 Kč za hodinu. 

Rozpočet na rok 2006 byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2005 a to:

Příjmy 41 407 tis. Kč

financování – uhrazené splátky přijatých půjček - 3 046 tis. Kč

Výdaje 38 361 tis. Kč

Dále byl schválen plán hospodaření vedlejší hospodářské činnosti s výnosy i náklady ve výši 21 025 
tis. Kč

Rada MČ schválila výsledky výběrového řízení na dodávku stavby „Víceúčelové hřiště s atletickým 
oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2“ a vybrala firmu PROS -RS s.r.o. Brno a dále schválila 
sepsání exekutorského zápisu prostřednictvím exekutorské kanceláře JUDr. Zálešáka s některými 
nájemci bytů, kteří dluží MČ za nájem a služby, spojené s bydlením.

Únor
Rada městské části schválila poskytnutí paušální slevy na nájmu všem nájemcům bytů, ve kterých 
došlo při lednových extrémních mrazech k zamrznutí přívodu vody a současně uložila bytovému 
odboru zajištění oprav vodovodu tak, aby se situace již nemohla opakovat a schválila nový domovní 
řád..  Dále  vybrala  firmu IMOS a.  s.  Brno jako dodavatele  na  provedení  nástaveb na zbývající 
objekty bytových domů na ulicích Tilhonova,  Vlnitá a Vyškovská.  Vybraná firma po kolaudaci 
nástavby prodá byty do osobního vlastnictví jednotlivým zájemcům.

Zastupitelstvo městské části souhlasilo s prodejem pozemků v Osadě pod Stránskou skálou, 
které se nalézají pod zastavěnou plochou rodinných domů a s prodejem pozemků o výměře 1 134 
m3 pro výstavbu sportovně relaxačního  centra  panu Karlu Svítilovi  a  Antonínu  Ničovskému u 
křižovatky ulic Černovičky a Olomoucká. Stejně tak zastupitelstvo souhlasilo s výsledky pracovní 
skupiny pro optimalizaci  školství  v naší  městské  části  – mimo jiné jde o ponechání  stávajícího 
počtu základních i mateřských škol
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Březen
Rada městské části souhlasila s akcí „Generální oprava veřejného osvětlení na Langrově ulici a na 
Jihomoravském náměstí“, kterou bude provádět firma Technické sítě a. s. Brno s tím, že dotčené 
plochy budou uvedeny do původního stavu. Dále souhlasila s navrhovanou protihlukovou ochranou 
železniční  tratě  Brno  –  Přerov  a  doporučuje  i zřízení  protihlukové  ochrany  pro  ulici  Řípskou. 
Nesouhlasila  s  výstavbou  skladu  toxických  látek  v areálu  plnící  stanice  AIR  PRODUCTS 
spol. s r.o. stejně jako s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí na stavbu CTPark Brno C 
2.1 a to z důvodu charakteru výroby, jejíž součástí je i repase strojního zařízení vč. lakovny, která je 
tak zvaně „středním“ zdrojem znečištění

Magistrát města Brna přidělil městské části Slatina investiční dotaci ve výši 9 580 tis. Kč na 
rekonstrukci hřiště na Jihomoravském náměstí, a to na akci „Víceúčelové hřiště s atletickým oválem 
při  ZŠ Jihomoravské náměstí  2“ na základě již přijaté  dotace ze státního rozpočtu Ministerstva 
financí ČR na rok 2006 ve výši 8 000 tis.  Kč. Přijaté dotace spolu s příspěvkem městské části 
umožnily realizovat tuto stavbu v plném rozsahu ještě v roce 2006

Do  znění  vyhlášky  Statutárního  města  Brna  o  regulaci  veřejné  produkce  hudby 
v pohostinských zařízeních vč. restauračních zahrádek za účelem zajištění veřejného pořádku bylo 
doporučeno vložit do seznamu i Jihomoravské náměstí a ulici Langrova, a to :pondělí – čtvrtek od 8 
do 22 hod., pátek – sobota od 8 do 24 hod. a neděle od 8 do 22 hod.

Pro poskytnutí úvěru na akci „Regenerace panelových domů v MČ Brno – Slatina“ ve výši 
35 mil. Kč byla vybrána ve veřejném výběrovém řízení Česká spořitelna a.s.(což bylo v dubnu na 
základě námitek jednoho z účastníků výběrového řízení zrušeno a byla vypsána nová soutěž) a za 
dodavatele této akce byla vybrána firma INTERSTAV spol. s r. o. Brno.

Duben
Byl  schválen  pořadník  na  přidělení  obecních  bytů  a  projednána  koncepce  řešení  rozvoje 
Technických služeb Slatina, zejména zlepšení kvality úklidových služeb.

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet MČ za rok 2005, obsahující výsledky hospodaření 
hlavní i vedlejší činnosti,  auditorský výrok, přehled čerpání a tvorby fondů a přehled finančního 
vypořádání se Statutárním městem Brno

Květen
Byla schválena rekonstrukce terasy před bývalým kinem Beseda, terasa bude provedena v jedné 
úrovni a vydlážděna betonovou dlažbou a opatřena zábradlím. V současné době je areál pronajat 
soukromému podnikateli a stávající terasu využívá jako venkovní restauraci.  Nové řešení by mu 
umožnilo zvětšit stolovou kapacitu.

Bylo  zakoupeno  vybavení  dvou  prvních  tříd  nábytkem  na  Jihomoravském  náměstí  a 
vybavení učebny pro výuku chemie a výpočetní techniky v anglickém jazyce.

Byla podána žádost na Jihomoravský kraj  na dofinancování  stavby Víceúčelového hřiště 
s atletickým oválem.

Byla  projednána organizace  hodů,  které  se  budou konat  9.  -  11.  září  2006 v prostorách 
Sportovního klubu Slatina.
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Červen
Byla schválena dokumentace pro územní řízení firmy CTP (Central Trade Park)– jedná se o výrobní 
haly – projektová dokumentace musí být doplněna o sadové úpravy se vzrostlou zelení.

Jako poskytovatel  úvěru  pro akci  Regenerace  panelových domů byla  vybrána  Komerční 
banka a.s.

Bylo odsouhlaseno zřízení dětského hřiště v parku při ulici Podstránská na pozemku p. č. 
488 a s finančním příspěvkem v roce 2007 na vybavení za podmínky svépomocných prací občanů.

Červenec – Srpen
Rada  Městské  části  schválila  vybudování  speciální   studovny  v prostorách  Základní  školy  na 
Jihomoravském náměstí a nákup nábytku na vybavení šaten a provozních místností v objektu na 
budovaném hřišti.

Dále  bylo  schváleno  zvýšení  nájemného  z bytů  dle  nového  zákona  ČR,  byla  schválena 
i výpověď nájemní smlouvy restauraci HANOI z důvodu porušení smluvního závazku.

Jako správce  nově  budovaného hřiště  byla  vybrána  firma  GYM BLUE SUN a  zároveň 
schválen ceník za pronájem hřiště takto:

– tenisové kurty, volejbalové hřiště, košíková 100 Kč/hod.

– fotbalové hřiště bez sprch 500 Kč/hod.

– fotbalové hřiště vč. sprch 750 Kč/hod.

– atletický stadion   10 Kč/hod.

– atletický stadion vč. sprch  20 Kč/hod.

Bylo  projednáno  přijetí  dotace  Ministerstva  financí  ve  výši  8  mil.  Kč  na  vybudování 
víceúčelového hřiště.

Pokud  budou  kasárna  bezúplatně  převedena  z Ministerstva  obrany   městu  Brno,  bude 
Městská část  Brno – Slatina  usilovat  o svěření  do správy a bude trvat  na realizaci  staveb dle 
schváleného územního plánu.

Dopravní podnik města Brna přes nesouhlas městské části převedl autobusovou linku č. 75, 
která jezdila od Staré osady přes Slatinu k bývalé továrně Roučka nebo na letiště. Nyní se linka za 
kasárnami  na  ulici  Řípská  odklání  na  Černovickou  terasu  a  občané  Slatiny  tak  ztratili  velmi 
výhodné spojení do Polikliniky na Viniční ulici i spojení od Nové čtvrti přes celou Slatinu až na 
nádraží.

Rada  vyslovila  zásadní  nesouhlas  k záměru  firmy  AIR  PRODUCTS  vybudovat  sklad 
toxických látek v areálu firmy a nechala si vypracovat odborný posudek k této problematice

Září
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Technické – služby Brno 
– Slatina s termínem podání přihlášek do 31. 10. 2006.

Bylo  schváleno  přijetí  úvěru  ve  výši  16  mil.  Kč  na  regeneraci  panelových  domů  a 
nájemcům, kteří řádně platí nájemné, byly nájemní smlouvy prodlouženy na neurčito a byly staženy 
výpovědi nájemcům, kteří uhradili svůj dluh.
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Dále  byla  schválena  pravidla  pro  poskytování  finančních  prostředků  v rámci 
projektu“Všechny děti jsou naše“.

Rada  doporučila  zastupitelstvu,  aby  nástavby  v panelovém  sídlišti  nebyly  povolovány 
z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích stání pro byty v nástavbách, což také zastupitelstvo 
na svém zasedání schválilo.

Říjen
Byly  schváleny  metodické  pokyny  k pronájmu  nevyužívaných  prostor  v budovách  školských 
zařízeních

Byla  schválena  rekonstrukce  fotbalového  hřiště  SK  Slatina  v Brně  –  Slatině  na  umělý 
povrch a schváleno vypracování studie TEZ stavby radnice.

Byla ukončena činnost finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva.

Prakticky  posledním  zasedáním  končila  činnost  zastupitelstva  ve  funkčním  období
2002 – 2006.

Volby do nového zastupitelstva se konaly ve dnech 20.10. - 21. 10. 2006.

Listopad
Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání dne 8. 11. 2006 zvolilo starostu, místostarostu, členy 
Rady MČ a výborů Zastupitelstva (viz dále).

Rada již v novém složení schválila předání výpovědi z bytů u nájemníků, kteří již více než 
tři měsíce dluží nájemné za užívání bytu a schválila podmínky pro zájemce o pronájem objektu 
bývalého kulturního domu v Černovičkách.

Byla  ustavena  komise  pro  výběr  nového  ředitele  Technických  služeb  a  komise  pro 
uspořádání společenského plesu městské části v roce 2007.

Prosinec
Byly zřízeny následující komise  MČ:

– komise rozvoje Slatiny – předseda Ing. František Keberle

– komise sociální a zdravotní 

– komise majetková – předseda JUDr. Danuše Motáčková

– komise sportovní a volnočasových aktivit – předseda Ing. Václav Klajsner

– komise bytová – předseda Radomír Křemeček

Dále bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybudování infrastruktury 

v lokalitě Obytný soubor Šmahova

Bylo odsouhlaseno uspořádání akce „Pálení vánočních stromků“ v lednu 2007

Ředitelem Technických služeb byl jmenován Ing. Zdeněk Ondrejch, a to od 1. 1. 2007

Byl schválen rozpočet městské části na rok 2007:

– v hlavní činnosti s příjmy ve výši 35 675 tis. Kč
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– výdaje                              ve výši  47 980 tis. Kč

– financování                      ve výši   12 305 tis. Kč

Rovněž byl schválen plán hospodaření vedlejší hospodářské činnosti:

výnosy i náklady ve výši 22 982 tis. Kč

2. Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky probíhaly ve dnech 2. - 3. 6. 2006 ve 
Slatině s následujícími výsledky:

Ve voličských seznamech bylo zapsáno 6 856 voličů

Účast voličů byla 66,34 %

Bylo odevzdáno 4 545 obálek (tj. počet voličů)

Platných hlasů bylo 4 522

Pořadí nejúspěšnějších politických stran či seskupení:

Občanská demokratická strana 1 693 hlasů, tj, 37,43 %

Česká strana sociálně demokratická 1 484 hlasů, tj.32,81 %

Komunistická strana Čech a Moravy       453 hlasů, tj.10,01 %

Strana zelených       353 hlasů, tj.  7,80 %

Křesťansko demokrat. unie-Československá strana lidová   311 hlasů, tj.  6,87 %

Sdružení nezávislých kandidátů -  Evropští demokraté     64 hlasů, tj.  1,41 %

Ostatní strany či seskupení nedosáhly ani celé 1 %

Celkem se k volbám registrovalo 26 politických stran či seskupení.

Ne všude byly připraveny volební místnosti důstojně, jak si povzdechl pan Ing. Lubomír 
Vysočan. Např. voliči z Osady pod Stránskou skálou volili v bývalém Kulturním domě, v kterém 
vietnamští podnikatelé provozují restauraci. Volební místnost byla malá, neútulná, takže voliči byli 
překvapeni  nedůstojností  prostoru.  A  ve  volební  komisi  nebyl  ani  nikdo  známý  z  Osady  pod 
Stránskou skálou. Škoda – prostředí voleb bývávalo a většinou i je slavnostní, přátelské. Zde nebyl 
nikdo v komisi  ze  známých k přátelskému popovídání  či  alespoň úsměvu..  Doufejme,  že příští 
volby budou i zde důstojné a úsměvné.
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3. Volby do zastupitelstva Městské části Brno – Slatina
Komunální volby se konaly ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2006.

Zapsaných  voličů  bylo  7  217,  odevzdaných  volebních  obálek  2  794,  tj.  volební  účast 
38,80%,  platných  odevzdaných  hlasů  bylo  53  636,  celkem kandidovalo  6  politických  stran  či 
seskupení.

Pořadí v počtu odevzdaných hlasů:

Občanská demokratická strana

Československá strana sociálně demokratická

Křesťansko demokratická unie-Československá strana lidová

Sdružení nezávislých kandidátů-Za všestranný rozvoj Slatiny

Komunistická strana Čech a Moravy

Zelená volba pro Slatinu

Jména a příjmení zvolených kandidátů: věk počet 
hlasů

Volební strana č. 1 – Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Jaromír Weinlich, Ing. 61 291

Karel Janiš, PhDr 76 288

Volební strana č. 2 – Zelená volba pro Slatinu

František Keberle, Ing. 64 359

Ivan Ondřík, Bc. 53 307

Volební strana č. 3 – Československá strana sociálně demokratická (ČSSD)

Markéta Janíčková, MUDr. 41 679

Jiří Ides 25 606

Naděžda Dušová 32 592

Petr Semrád 25 574

Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů Za všestranný rozvoj Slatiny

Jan Čech 59 389

Václav Klajsner, Ing. 44 320
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Volební strana č. 5 – Křesťansko demokratická unie – Českosl.strana lidová (KDU-ČSL)

Jiří Navrátil, Ing. 66 790

Danuše Motáčková, JUDr. 54 623

Karel Fiala 57 561

Jan Sadecký, Ing. MBA 37 543

Volební strana č. 6 – Občanská demokratická strana (ODS)

Helena Skolková, Mgr. 49 838

Evžen Šik 39 827

Radoslav Dostál, JUDr. 43 823

Margita Dostálová, JUDr. 40 820

Martin Krček 32 796

Radim Major 29 788

Martin Drápal 35 757

Volební strany svoje čísla dostaly losováním před zahájením volební kampaně.

Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Slatina se konalo 8. 11. 2006 v sále 
Staré radnice na Přemyslově náměstí.

Do funkce  starosty  byl  navržen  Ing.  Jiří  Navrátil  (KDU-ČSL)  a  Evžen  Šik  (ODS).  Již 
v prvním kole získal Ing. Navrátil potřebných 11 hlasů a byl zvolen starostou.

Do  funkce  místostarosty  byl  navržen  Jiří  Ides  (ČSSD)  a  Evžen  Šik  (ODS).  Potřebnou 
většinu 11 hlasů získal v prvním kole Jiří Ides.

 Dalšími členy Rady se stali: Naděžda Dušová (ČSSD), MUDr. Markéta Janíčková (ČSSD), 
Ing. Jan Sadecký, MBA (KDU-ČSL), Jan Čech (SNK-ZVRS) a Ing. Václav Klajsner (SNK-ZVRS).

Předsedou Kontrolního výboru se stal Bc. Ivan Ondřík, předsedou Finančního výboru se stal 
Evžen Šik.   

4. Organizační struktura Městské části Brno – Slatina
Vedení tvoří starosta, místostarosta a tajemnice.
Starosta má  na  starosti  především  tyto  oblasti:  finance,  majetek,  sociální  věci  a  technické 
záležitosti (stavební úřad).

Místostarosta se stará o bytové záležitosti, školství, zdravotnictví.
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 Až  na  školství  existují  příslušné  komise  jako  poradní  orgán  Rady  MČ.  Starosta  a 
místostarosta jsou voleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva MČ a stávají se automaticky členy 
Rady MČ. Na tomto ustavujícím zasedání zastupitelstva je zvoleno dalších pět členů Rady MČ. 
K přijetí usnesení je potřeba nejméně čtyř hlasů „ pro“, na zasedání zastupitelstva při 21 členech je 
potřeba nejméně 11 hlasů „pro“.

Dle  zákona o  obcích  musí  být  ustaveny dva  výbory,  a  to  finanční  a  kontrolní,  a  jejich 
předsedy musí být členové ZMČ. Ustavení dalších komisí je fakultativní, záleží na rozhodnutí rady 
a zastupitelstva, jejich předsedy nemusí být členové ZMČ.

Tajemnice má na starosti personální záležitosti zaměstnanců ÚMČ, zapisuje průběh jednání RMČ a 
přednáší  znění  návhů  na  usnesení  na  zasedání  ZMČ.  Do funkce  přichází  na  základě  výsledků 
výběrového řízení podobně jako další zaměstnanci ÚMČ na jednotlivých odborech, které jsou: 

– všeobecný (právník ÚMČ, ověřování, kultura, Aktuality o Slatině...)

– finanční

– majetkový

– sociální péče

– technický (stavební úřad)

– bytový

Odbory  připravují  materiály,  podklady  pro  jednání  RMČ  a  ZMČ,  které  jsou  též  projednány 
příslušnou komisí RMČ nebo výbory před zasedáním RMČ a ZMČ. Zastupitelstvo zasedá 5 -6 krát 
ročně, RMČ jednou za 14 dní, podle potřeby svolá starosta mimořádné zasedání. Jednání RMČ, 
ZMČ, komisí i výborů je dáno zákonem o obcích a jednacím řádem příslušného zastupitelstva.

5. Výsledky hospodaření Úřadu městské části Brno – Slatina za 
rok 2006

Výnosy 93 201 tis. Kč

Výdaje 92 768 tis. Kč

Financování (splátky úvěrů) 433 tis. Kč

Bytové hospodářství:
výnosy 22 100 tis. Kč

náklady 17 923 tis. Kč

K 31. 12. 2006 nedoplatky na nájemném činily 204 tis. Kč.

Zisk téměř 4,2 mil. Kč vznikl tím, že nebylo možno  realizovat všechny plánované akce spojené 
s údržbou bytového fondu a akce byly přesunuty do roku 2007.
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Z JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA INFORMAČNÍ PORTÁL O SLATINĚ 

6. Informační portál o Slatině
Na internetu se objevil nový informační portál o Slatině: www.MODRA-SLATINA.cz. Vytvořil jej 
Martin Krček. Jeho předkové snad odedávna žili ve Slatině a nyní se pan Krček vrátil do Slatiny. 
Protože se mu Slatina zdála nudná a Magistrátem města Brna přehlížená, zpracoval projekt tohoto 
portálu, aby na Slatinu upozornil. Slatinu vnímá jako modrou – modrý znak, pečeť, vlajka a také 
snad jeho sympatie k modré Občanské demokratické straně, za kterou na podzim kandidoval do 
místního zastupitelstva. 

Pan Krček ale vidí,  že se Slatina vylepšuje – např. nové hřiště či rekonstrukce bývalého 
Dvora na Přemyslově náměstí, ale neví, zda to nebyl jen předvolební tah. Snad ne. Na jeho portálu 
lze najít nejrůznější informace o dění ve Slatině, co se děje nebo bude dít a kdy a jiné zajímavosti.

Určitě je jeho úsilí chvályhodné.
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III. Všeobecné veřejné události
1. Doprava ve Slatině
Na  toto  téma  vedl  rozhovor  s  panem  starostou  redaktor  pan  Jiří  Toman  a  byl  zveřejněn 
v Aktualitách o Slatině č. 07 – 08/2006:

Jedním z největších problémů je průjezd nákladních vozidel po trase Matlachova – Tuřanka. 
Velmi se osvědčilo před nedávnem nové osazení dopravních značek na ulici Řípské a Šlapanické. 
Tyto  značky avizují  řidičům nákladních vozidel  zákaz průjezdu uvedenými  ulicemi  a  umožňují 
zařadit se do správného jízdního pruhu.

Snížení počtu projíždějících automobilů by pomohl Východní obchvat Slatiny. Reálná šance 
je realizace I. etapy v roce 2008 – 2009. (Subjektivní poznámka kronikářky: Původní trasa obchvatu 
byla pojata velkoryse tak, že půlila drobné parcely cca 35 soukromých vlastníků na dvě části a když 
vezmeme v úvahu ochranné pásmo kolem projektované komunikace, tak by pozemky byly totálně 
znehodnocené. Požadavek vlastníků parcel byl takový, aby nová komunikace monitorovala stávající 
dálnici v jejím ochranném pásmu a tak by řešení obchvatu šetrně respektovalo vlastnická práva a 
majetek soukromých vlastníků a nepřipomínalo to  manýry z éry budování reálného socializmu, kdy 
se nebral žádný ohled na soukromé vlastníky.)

Problémem je i parkování osobních automobilů. Aut přibývá a jejich majitelé si myslí, že 
nedostatek  parkovacích míst je opravňuje k porušování dopravních předpisů a že mají právo na to, 
aby  měli  zajištěno  bezplatné  parkování  v libovolné  lokalitě.  Úřad  městské   části  se  sice  snaží 
rozšiřovat  plochy  pro  parkování  jako  nyní  např.  na  ulici  Kroměřížská,  ale  kapacity  jsou  stále 
nedostačující.  Řešením by byla  výstavba parkovacích  domů,  avšak náklady na jedno parkovací 
místo  v hromadných  garážích  se  pohybují  kolem  200  tis.  Kč.  Podle  provedených  průzkumů 
převážná  část  majitelů  automobilů  odmítá  finančně  se  podílet  na  vybudování  nových  stání 
v garážích a městská část potřebnými finančními prostředky nedisponuje.

Dalším problémem je doprava na budovanou Černovickou terasu. Počítá se, že až do roku 
2011 nákladní doprava, směřující na dálnici D1, bude vedena po ulici Řípská a osobní doprava má 
být k 1. 6. 2006 vyřešena autobusy Městské hromadné dopravy Brno.  Nyní je vidět, že bylo chybou 
v minulém funkčním období v rámci souhlasu s výstavbou průmyslové zóny nevyžadovat vyřešení 
dopravy mimo obydlenou část Slatiny tak, jak to je při budování obdobných průmyslových zón 
v jiných městech obvyklé.

2. Brněnské letiště
I když se Brněnské letiště nachází na katastrálním území Brno – Tuřany, sousedí bezprostředně s 
katastrálním územím Slatina a veškerá doprava na letiště probíhá přes Slatinu, protože areál letiště 
je jí  nejblíže.  Někdy i  v médiích se užívá termín letiště  ve Slatině – i poštu používá letiště  ve 
Slatině. A tak svým způsobem ve Slatině žijeme životem tohoto letiště.

Dne 7. 9. 2006 byl uveden do provozu nový terminál v souladu s požadavky Evropské unie 
a do kroniky poskytl pan Ing. Jiří Filip, předseda představenstva AIRPORT BRNO, a.s., několik 
pohledů na novou halu. Autorem projektu na novou halu je Ing.arch. Petr Paroulek.
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VŠEOBECNÉ VEŘEJNÉ UDÁLOSTI SKLAD TOXICKÝCH LÁTEK 

3. Sklad toxických látek
Na den 15. srpna 2006 bylo svoláno veřejné zasedání a zřejmě z důvodu nevhodného termínu přišlo 
pouze 30 občanů a 4 zastupitelé.

Přítomní byli informování o záměru firmy AIR PRODUCT vybudovat na 100 m2 lehkou 
konstrukci k uskladnění ocelových lahví a sudů s toxickými látkami.  Oproti původnímu záměru 
v roce 2002 firma snížila množství skladovaných látek o 37% a tak dosáhla zmenšení pásma životu 
nebezpečného  z  200m na  hranici  vymezenou  oplocením areálu.  Zástupkyně  Krajského úřadu i 
zástupci  firmy přesvědčovali  přítomné,  že  sklad není  nebezpečný,  že  příp.  havarie  by byla  jen 
v areálu firmy a že tak je  to  pouze záležitost  psychiky obyvatelstva,  že  obavy jsou zbytečné  a 
neodůvodněné. Pak vystoupil starosta pan Ing. Navrátil s odvoláním na dopis z března 2006, kde je 
uvedeno 6 bodů, proč se zastupitelstvo i občané brání postavení skladu toxických látek – zejména 
v dokumentaci nejsou zakresleny všechny objekty v zóně, chybí všechny trasy letadel a vrtulníků, 
které létají  nad Slatinou vč. cvičné akrobacie,  což zvyšuje  možnost  pádu malého letadla,  chybí 
posouzení  maximálního  množství  úniku toxických látek  i  současné havarie  stávajícího  provozu 
zásobníků, plánované výstavby na ulici Řípská a nespokojenost s tvrzením, že v případě havarie by 
dopady na obyvatelstvo byly zdravotně přijatelné.

Navíc je nutno připočítat k negativním vlivům neúnosná četnost dopravy vč. těžké nákladní 
dopravy. 

Výsledkem  tříhodinové  diskuse  bylo  opět  rozhodné  NE  skladu  toxických  látek,  což  je 
v souladu s platným územním plánem města  Brna s tím, že v prostoru Černovické terasy nelze 
umístit zpracování surovin, těžké strojírenství, chemickou výrobu, obchod, skladování a distribuci.

Je zarážející, že ve vyjádření příslušných odborů Magistrátu města Brna nebyl platný 
územní plán respektován. Občané podepisovali petiční archy s vyslovením nesouhlasu ke stavbě 
skladu toxických látek.

4. Počasí v roce 2006
Sníh začal padat o Vánocích 2005 a padal až do Silvestra. Ležel nerozpuštěný na polích, zahradách, 
střechách a chodnících, které bylo nutné i několikrát za den zametat a čistit. Teploty byly stále i po 
Novém roce 2006 pod nulou, ale nijak dramaticky. Teprve 23. ledna mínusové teploty  vyskočily 
v Jihomoravském kraji někde až na -25 stupňů C. Ve Slatině byly naměřeny mínusové teploty 16 
-18  stupňů C.  Vysoké  vrstvy napadaného  sněhu napáchaly  mnoho  škod,  zejména  na  plochých 
střechách,  z  nichž  mnohé  se  probořily  a  to  nejen  velké  haly,  ale  i  střechy  rodinných  domků. 
Tragické bylo zborcení střechy výstavní haly v Polsku, kde zrovna probíhala mezinárodní výstava 
holubů.  Spadená  konstrukce  celé  střechy vč.  vysoké  vrstvy sněhu zabila  62 lidí,  z  toho 3 byli 
z Moravy.

Další přívaly sněhu začaly 7. února, a to i ve Slatině. A sníh se držel až do konce února, kdy 
sice polední teploty vystoupily k nule i trošku nad ni, ale v noci mrzlo a tak sníh se nerozpouštěl a 
ležel na polích i kolem chodníků stále. Noviny nabádaly řidiče, aby nevyjížděli bez lopaty a mnohé 
městské části v Brně nedokázaly zajistit odklízení parkovišť. Veliké problémy se sněhem měla i 
letiště, za odhrnovači s radlicemi se za chvíli opět tvořily závěje a letadla nemohla přistávat ani 
vzlétat.

Koncem února sice polední teploty stoupaly k nule i nad ni, ale sníh se držel, protože v noci 
pořádně mrzlo.
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VŠEOBECNÉ VEŘEJNÉ UDÁLOSTI POČASÍ V ROCE 2006

Další přívaly sněhu přišly v neděli 12. března kolem 8.- hod. ranní – sníh hustě začal padat, 
silný vítr z něj tvořil závěje a lidé se doslova brodili sněhem. I ve Slatině byly závěje více než 60 
cm. Další sníh napadal 14. března a teploty byly kolem 5 stupňů mínus.

Teprve kolem 20. března začal sníh částečně mizet, začalo se oteplovat. A 29. března začalo 
pršet, sníh tál a nastala povodňová kalamita. Slatina na tom byla dobře, ale v republice na mnoha 
místech byly vyhlašovány 3. stupně povodňového nebezpečí, začaly zátopy.

Nejbližší  řeka  od  nás  je  Svitava  a  na  ní  byl  u  Bílovic  vyhlášen  2.  povodňový  stupeň. 
I jednotka  našeho  Sboru  dobrovolných  hasičů  pomáhala  v  Maloměřicích  a  Obřanech  stavět 
povodňovou hráz z pytlů s pískem, aby ochránili obyvatele před vodou. A naši hasiči si vedli  velmi 
zdatně, dostali i pochvalný a děkovný dopis od starosty této městské části Brna.

Jak prohlásil  meteorolog  z brněnského letiště  pan Hvězda,  rok 2006 byl,  pokud se týká 
počasí,  „bláznivý rok“, což dokumentují i přiložené tabulky s grafy, které pro kroniku poskytl.

5. Vzducholoď nad Slatinou
Dne 24. srpna letěla jižně nad Slatinou kolem 17,30 hod. vzducholoď a směřovala k jihu. Na trupu 
měla  nápis  Škoda,  tedy  zřejmě  měla  propagační  účel.  V novinách  nebyla  o  ní  žádná  zmínka. 
Bohužel nemám její foto, protože než jsem si doběhla pro fotoaparát, byla již tak daleko, že jsem 
nemohla pořídit její snímek.
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IV. Osady
1. Osada Pod Stránskou skálou
V roce 2006 došlo ke změně názvu osady, dříve Černovičky, i když prozatím neoficiálně. Název se 
prozatím vžívá a teprve pak je možno požádat o jeho legitimní název. Přesto byl uznán a schválen 
všemi členy osadního  výboru a bylo dokonce rozhodnuto o vytvoření razítka. Razítko nese název 
Osada pod Stránskou skálou s příslušností k městské části  Brno – Slatina s doručovací adresou 
Stránská 566/34, PSČ 627 00. Pořizovací hodnota razítka byla 300 Kč.

Začátkem roku byl na městskou část předán soupis požadavků v podstatě již dlouhodobých, 
které jsou pro další  vývoj žádoucí  a do značné míry s prioritním významem.  Ne všechny byly 
v průběhu roku řešeny a nedostaly se ani do volebního programu na příští období. Z celkového 
počtu 10 požadavků se podařilo splnit pouze jeden,  a to oprava průchozího chodníku k tramvajové 
zastávce. Nejvíce problematická se jeví situace ve stavu místních komunikací a inženýrských sítí, 
požadavek na jejich opravu je nekonečně omílaný a nedaří se zahrnout ani do programu přípravy. 
S ostatními požadavky je to obdobné. Osadnímu výboru nezbývá nic jiného než je zastupitelům 
obce připomínat a zdůrazňovat.

Byl navázán kontakt se správcem chráněného území NPP Stránská skála Správou CHKO 
Moravský kras, žel písemná odpověď není vůbec uspokojivá a bude nutné vynaložit další úsilí, aby 
spolupráce  nabyla  patřičných hodnot  a  přinesla  žádoucí  účinek.  Problematika  Stránské skály je 
natolik složitá, že možnosti a síly osadního výboru na to nestačí, alespoň ne ve formě dobrovolné 
činnosti. 

Pro osadu nebyl tento rok nic moc příznivý -  přibylo něco málo fotodokumentace v rámci 
příprav 700. výročí Slatiny, několik dokladů o nevhodných zásazích do pořádku a přírody. Osadní 
výbor přispěl do Aktualit o Slatině několika články.

Předsedou je Ing. Lubomír Vysočan.

2. Osada Malá Slatina
Osada je velmi romantické zákoutí Slatiny, sice dřívější malé přízemní domky jsou přestavěny, ale 
starobylost z této malé kolonie stále dýchá. Většina majitelů domků pak obhospodařuje zahrady, 
které  z  jižní  strany  bezprostředně  přiléhají  k  posledním  domkům.  Samozřejmě  však  odlehlost 
působí potíže – není kde nakupovat ani potraviny. Ulehčením bylo zavedení autobusové linky č. 75, 
která jezdila přes Slatinu dále do Brna, ale měla  mimo dopravní špičku velké intervaly. Zavedením 
linky č. 77, kde autobusy jezdí každou půlhodinu, se v tomto směru dopravní situace zlepšila, ale 
autobusy nezajíždí do středu Slatiny a tak lidé musí na zastávce Řípská přestoupit na autobus č. 78 
nebo příp. trolejbus č. 31, aby se dostali do středu Slatiny na nákupy, poštu, k lékaři apod.

 Malebnost osady zvyšuje malá kaplička z červených cihel z roku 1911. Původně byla v 
Malé Slatině pouze dřevěná zvonička s malým zvonkem, vážícím 3,5 kg. Tento zvonek byl zřejmě 
přenesen do nově postavené zděné kapličky, ale byl v roce 1917 zrekvírován pro vojenské účely. 
Také záznamy v obecních dokumentech potvrzují existenci zvonu tím, že obecní úřad ve Slatině 
platil zvoníka v Malé Slatině v letech 1901 až 1917. Po válce byl zřejmě pořízen nový zvon, který 
vyzváněl až do roku 1942, kdy byl zrekvírován opět pro vojenské účely tak jako jeho předchůdce.
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 Až do roku 1950 se v Malé Slatině nezvonilo. V tomto roce  nechal líšeňský farář D. P. 
ThDr. František Křehlík na svůj náklad odlít nový zvon a na odvrácené straně zvonu je nápis: „Ulila 
První moravská zvonárna v Brně  L. P. 1950“ a nad tím „Malá Slatina“ a na přední straně zvonu je 
nápis „ZUKOV 1950“(ZUKOV = Závody uměleckého kovářství).  Zvon byl  vezen v  květinami 
ozdobeném kočáře p. Jana Fišera z Přemyslova náměstí 3, jak si vzpomíná pamětnice paní Vlasta 
Štěpánková, roz. Blatná, které bylo v roce 1950 devět let. Nejprve byl zvon za doprovodu družiček 
a věřících vezen do Tuřan, kde byl  požehnán panem farářem a teprve potom opět v doprovodu 
věřících  a  družiček  převezen  do  Malé  Slatiny.  Zvoníkem  byla  paní  Blümlová,  která  zvonila 
v poledně a večer, po její smrti pak zvonila paní Dupalová, ale jen při úmrtí občana z Malé Slatiny. 
Někdy ji zastoupil některý zdejší obyvatel, jako např. při úmrtí pana Hladíka, když  byl od zvonu 
utržen provaz, tak svému otci zazvonil jeho syn Jan Hladík ručně ze žebříku. Panu Kučerovi v roce 
2005, který se dlouhá léta o Kapličku staral, také zazvonil jeho syn.

Osud dřevěné zvoničky si již nikdo nepamatuje,  jisté však je, že se nedožila  II.  světové 
války, tedy jak se někdy píše, že během druhé světové války shořela, nebude odpovídat pravdě. Jak 
tvrdí nejen paní Štěpánková, ale i paní Kučerová, roz. Veverková, narozená v roce 1923, za války 
zde hořelo jen jednou, a to byl rodinný domek a na dřevěnou zvoničku si obě dvě  nepamatují. 

Předsedkyní osadního výboru je paní Oldřiška Rumpíková.
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V. Školství
1. Základní škola Jihomoravské náměstí 2
Ve školním roce 2005 – 2006 oslavila škola 20. výročí své existence. Má 18 tříd a disponuje těmito 
odbornými učebnami: počítačová učebna, učebna fyziky,  učebna přírodopisu, jazyková učebna a 
hudebna. Budova počítá s kapacitou 450 žáků.

Počet dětí ve školním roce 2005 – 2006 byl 293 a byly umístěny v 13 třídách. Z toho 191 
žáků prospělo s vyznamenáním a 102 bez vyznamenání.  Průměrný počet dětí na třídu  činil 22 dětí. 
Třídy tak byly naplněny optimálním počtem. První třídu navštěvovalo 18 žáků. Do školní družiny 
chodilo 85 dětí, o které se trpělivě staraly 3 vychovatelky ve školní družině.

Počty zaměstnanců: 21 pedagogů a 8 správních zaměstnanců.

ZŠ absolvovalo  celkem 50 dětí, z toho 46 z 9 ročníku a 4 z nižších ročníků.

Umístění žáků     9. ročník  u  :  
Gymnázia 13 žáků
Střední odborné školy 18 žáků
Obchodní akademie 1 žák
Střední odborné učiliště 14 žáků

V průběhu školního roku 2005/2006 se podařilo zlepšit estetické prostředí školy (hrací kout, 
informační ukazatel, barevné šatny a dveře tříd, nové shrnovací dveře školní družiny, stálá výstava 
výtvarných  prací,  moderní  výzdoba  nad  centrálním  schodištěm,...).  V tomto  školním  roce  byla 
v mateřské škole nově otevřena moderní logopedická třída. Pro potřeby školy byly zahájeny práce 
na úpravu využití galerie nad jídelnou. Na jaře se zároveň začalo budovat nové multifunkční hřiště 
u základní školy.

Nejúspěšnější projekty školy
Ve školním roce 2005/2006 byly zařazeny do vzdělávacího programu projekty, které obohatily 
významným způsobem kvalitu výchovy a vzdělávání  žáků.

Join Multimedia – celoevropská soutěž – Náš region – zasvěcený průvodce
Soutěž rozvíjející znalosti a dovednosti žáku v oblasti informačních technologií a anglickém jazyce. 
Projektu  se  zúčastnilo  4  494 studentských týmů z 37  evropských zemí.  Do národní  soutěže  se 
zaregistrovalo 417 týmů. Tým školy se při své premiérové účasti umístil v I. kategorii (12-15 let) na 
skvělém 16. místě, což je velkým příslibem do dalšího ročníku této soutěže.  Složení úspěšného 
týmu:Iva Hegerová, Martin Fila, Eva Tikalová, Radka Vyvozilová a Michal Jašek.

Projekt „Napříč školou aneb školní den napříč životem“
Celoškolní projekt odpovídal požadavkům otevřeného a kooperativního učení a učení pro život.

Akce Bedřiška
Světový den první pomoci a Evropský den bezpečnosti na silnicích ve spolupráci s CCK a Policií 
ČR, prezentace Českou televizí, TV Nova a TV Prima
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Návštěva studentů z Norska
Prezentace volnočasových aktivit pro mladé lidi. Proběhla zajímavá výměna zkušeností a informací 
o obou zemích. Komunikace probíhala v anglickém jazyce.

Pod jedním sluncem
Společný  výtvarný  projekt  žáků 5.  ročníku  a  dětí  Azylového  střediska  Zastávka  u  Brna.  Celý 
projekt vyvrcholil společnou výstavou prací, která se jmenovala Multikulturní dny ve Slatině. Akce 
probíhala pod záštitou pana starosty.

Dny zdraví IV.
● součást programu Brněnských dnů zdraví

20. výročí školy
● vernisáž, podzimní výstava, výstava Patriot a školní akademie

Projekt Jeden svět
● společnosti Člověk v tísni – beseda o projektu Příběhy bezpráví.

Projekt „Svatba“
● prezentace Českou televizí

Valentýnská párty
● noc ve škole – projekt Žákovského parlamentu

Barevný den

Zájezd „Císařská Vídeň“

Podzimní a jarní burza dětského oblečení
● organizováno ve spolupráci s DDM Fantázie

700 let Slatiny
● výstava vitráží ve spolupráci ZŠ Přemyslovo náměstí
● výstava výtvarných prací „Slatina – očima dětí“

Dětský den bez úrazu
● ve spolupráci s Kanceláří Brno – Zdravé město
● dvoudenní akce pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ ve spolupráci s DDM Fantázie.

Přehled aktivit, kterých se škola pravidelně zúčastňuje
Školní rok 2005/06 byl opět ve znamení pravidelných akcí: 

23



ŠKOLSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 2 

Září:
● Dny zdraví IV.- se konaly v rámci jedenáctého ročníku Brněnských dnů zdraví, jehož 

hlavním organizátorem byla Kancelář Brno - Zdravé město.

Říjen:
● Poznávací výlet pro rodiče a děti – Po stopách Přemyslovců – (Bítov – Laa)
● Celoškolní sběr papíru

Listopad:
● Podzimní výstava přírodnin

Prosinec:
● Mikulášská nadílka ve škole
● Mikuláš na bruslích
● Slatinské vánoce – kulturní vystoupení

Leden
● Minikurz lyžování pro žáky 1. – 9. ročníku
● Netradiční zápis žáků do prvního ročníku

Únor
● Lyžařský zájezd pro žáky druhého stupně
● Maškarní karneval – školní družina a mateřská škola

Březen
● Pečení perníku
● Velikonoční výstava
● Velikonoční laťka – sportovní soutěž
● Přijímačky na nečisto – pro žáky 8. a 9. tříd
● Caruso show – pěvecká soutěž

Duben
● Oslava Dne učitelů
● 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 – Pernštejn
● Celoškolní sběr papíru
● Mámo, táto, pojď si hrát!!! – pro žáky prvního stupně a MŠ

Květen
● Svátek matek – kulturní vystoupení ZŠ a MŠ
● Charitativní sbírka – Adopce na dálku – Deepika Achari
● Školy v přírodě – pro žáky prvního i druhého stupně
● Jarní sportovní soutěže
● Malování na chodník – výtvarná soutěž pro první stupeň
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Červen
● Školy v přírodě – pro žáky prvního i druhého stupně
● Vydávání školního časopisu
● Dětský den bez úrazů
● Pohár rozhlasu – atletická soutěž pro žáky druhého stupně
● Závěrečný hudební koncert SZUŠ Lídl – Musik a vystoupení žáků devátých ročníků

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

20. výročí školy
U příležitosti oslav 20. výročí školy byly zorganizovány tyto akce:

1. Vernisáž výstavy s pozváním významných hostů a bývalých kolegů
2. Dny otevřených dveří a program pro rodiče předškoláků
3. Školní akademie

Celá akce se po pečlivé a dlouhodobé přípravě dětí,  pedagogů a provozních zaměstnanců velmi 
vydařila.

Účast v soutěžích a olympiádách
Tak  jako  každoročně se  děti  zúčastňovaly  nejrůznějších  soutěží  a  olympiád  (jazykových, 
výtvarných, sportovních, literárních, dopravních, společenskovědních, matematických aj.)

Na prvním stupni nejlépe reprezentovali školu:

● Magda Macíčková
● Veronika Vilímová
● Johana Trtílková
● Gabriela Chmelová
● Petra Šimberová
● Radek Hájek
● Simona Vystrčilová

Na druhém stupni nejlépe reprezentovali školu:
● Iva Hegerová
● Tomáš Petr
● Kateřina Mikulová
● Michal Jašek
● Zbyněk Tomašík

Již tradicí v rámci projektu Zdravá škola se stal minikurz lyžování. Ten nabídl většímu počtu dětí 
možnost  naučit se lyžovat. Mezi dětmi i rodiči měl velký ohlas, protože umožnil dětem poznat více 
lyžařských areálů (Karasín, Nový Jimramov, Bílá – Beskydy).

Lyžařský  kurz  spojený  s  výukou  snowboardingu  proběhl  v letošním  roce  v Hrabešicích 
u Šumperka. Kurzu se zúčastnilo 38 dětí.

Týdenní ozdravné pobyty na školách v přírodě mají  dlouholetou tradici. Jsou organizovány 
vždy pro děti od prvního do devátého ročníku. Všechny ŠvP jsou tématicky zaměřeny a mají svůj 
bohatý program (turistika, plavání, atd.)
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Škola  v přírodě prvního  stupně společně s  žáky  MŠ  proběhla  v krásném  prostředí 
rekreačního zařízení Kukla – Kuklík u Sněžného na Moravě. Žáci druhého stupně trávili příjemný 
společný týden v rekreačním zařízení Sporthotel Tesák v Hostýnských vrších.

Školní  rok  2005/2006  byl  na  škole  ve  znamení  příprav  a  začátku  tvorby  školního 
vzdělávacího programu podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V rámci 
národního  projektu  byli  proškoleni  dva  koordinátoři  ŠVP.  Celý  pedagogický  sbor  absolvoval 
dvoudenní seminář „Netradiční metody ve výuce.“ Dále proběhla dvě setkání všech učitelů, která 
byla zaměřena na seznámení a pochopení RVP ZV a ŠVP. Následovalo vytvoření pracovních týmů 
podle oborů. Jednotlivé týmy zpracovaly během května a června návrh vzdělávacího programu pro 
1.  a  6.  ročník.  V rámci  výběrového řízení  projektu  „Akce na  zakázku“  byla  škola  vybrána  na 
bezplatné proškolení pedagogického sboru na téma „Evaluace a hodnocení.“

Vedení  školy je  podřízena  i  Mateřská škola na  Jihomoravském náměstí  4.  I  když  byla 
vyprojektována v roce 1981, podle tehdy platných norem, i dnes svému účelu vyhovuje. Provoz 
mateřské školy byl zahájen 2. 5. 1983. V roce 2005 byla z ekonomických důvodů zrušena školní 
kuchyně a jídlo je dováženo ze školní jídelny Jihomoravské náměstí 2. K 1. 1. 2001 byla mateřská 
škola sloučena se Základní školou Jihomoravské náměstí 2. Od 1. 9. 2005 byla školka za podpory 
ÚMČ Brno – Slatina rozšířena na tři běžné třídy a jednu třídu logopedickou. Tato byla umístěna do 
prostor po bývalé kuchyni. Jedna třída mívá cca 20 dětí, a to smíšené – chlapci i dívky. 

Každá třída je vybavena hygienickým zařízením. Lehárny jsou součástí třídy a lehátka jsou 
denně na  odpočinek  rozkládána.  Pro  pobyt  venku je  využívána  přilehlá  zahrada,  která  je  stále 
doplňována  o  další  vybavení:  lavičkové  houpačky,  pohyblivý  most,  kladiny  a  nová  pískoviště 
s krytem. Z toho, že MŠ je součástí ZŠ Jihomoravské náměstí 2 a paní učitelky pracovaly společně 
v jednom projektu podpory zdraví, vyplývá úzká spolupráce, kdy ZŠ poskytovala a poskytuje své 
prostory (tělocvičnu) k různým nejen společenským, ale i cvičebním aktivitám.

Mateřská škola pořádala návštěvy brněnských divadel a výstav. Děti poznávaly Brno i jeho 
okolí, seznamovaly se s pověstmi Brněnska. U příležitosti Mezinárodního dne dětí byl zorganizován 
celodenní  výlet.  Děti  vč.  rodičů  se  mohly  těšit  z  karnevalu,  který  byl  zároveň  rozloučením 
s předškoláky. Každoročně je připravována škola v přírodě.

Ředitelkou Základní školy je Mgr. Helena Skolková

2. Základní škola Přemyslovo náměstí 1
Ve školním roce 2005 - 2006 navštěvovalo školu 305 žáků ve 14 třídách.. Oproti předcházejícímu 
školnímu roku se počet žáků zvýšil a byla otevřena i jedna třída navíc. Na 1. stupni se učilo 181 
žáků v 9 třídách, na 2. stupni se učilo 124 žáků v 5 třídách. Vzhledem k nárůstu dětí se začala pro 
výuku užívat tzv. školička, dvojtřídní budova oddělená od hlavní budovy školním hřištěm.

Děti ve školní družině, kterých bylo 105, se scházely ve 4 družinových místnostech, mj. i na 
školičce. Novinkou byla dvě oddělení, zaměřená na keramiku, v nichž se děti 2. - 3. tříd scházejí 
pravidelně 1x týdně v keramické dílně.

Výuka  probíhala  dle  učebního  plánu  „Základní  škola“.  Škola  je  od  roku  1999  členem 
Asociace daltonských škol a k procvičování, upevňování, ale i vyvozování nového učiva používá 
daltonských prvků. Daltonské výuce je na 1. stupni věnován vždy 2 – 3 hodinový blok 1 x týdně, 
žáci 2. stupně tak pracují určitý den 1 x za měsíc.
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Projekt „Zdravá záda“ je naplňován možností využívat gymnastické míče ve třídě při výuce 
i o  přestávkách,  v tělesné  výchově  k závodivým,  posilovacím  i relaxačním  cvičením  a  také 
v kroužcích Veselé míče, které v tomto školním roce pokračují ve dvou třídách. Nově byl otevřen 
kroužek cvičení na gymnastických míčích pro prvňáčky.  Tato akce je velice zdravá pro páteř a 
přilehlé svalstvo. Garantem je rehabilitační oddělení Dětské fakultní nemocnice v Brně – Černých 
polích, zastoupené p. MUDr. Radkem Braunerem a Krajská hygienická stanice Brno.

Škola byla první v naší republice, která se zapojila do projektu STOBinka – stop obezitě 
neboli Cvičením a výživou ke zdraví. Projekt PhDr. Ivy Málkové je zaměřený na prevenci proti 
dětské obezitě.

Od  třetí  třídy  mají  žáci  možnost  využít  nabídky  nepovinných  předmětů,  a  to  kromě 
angličtiny německý jazyk (3. a 5. třída), dramatická výchova (6. třída), informatika (6. a 7. třída), 
sborový zpěv (7. třída). V případě zájmu o mimoškolní vyžití mají děti možnost navštěvovat celkem 
11 kroužků, a to: přípravný zpěv, veselé míče, keramika, míčové hry, florbal, dyslektický kroužek a 
archeologický kroužek.

Škola je vybavena počítačovou učebnou, využívanou nejen v hodinách informatiky, ale také 
při výuce cizích jazyků a v menší míře i dětmi 1. stupně v dalších předmětech.

Daltonskému vyučování žáků 1. i 2. stupně, projektovému vyučování či výuce využívající 
literatury,  slouží  školní  studovna,  vybavená  počítačem  s  internetem,  televizí,  videem  a  DVD 
přehrávačem.  Studovnu  mohou  žáci  navštěvovat  i v odpoledních  hodinách,  především  však  ve 
volných hodinách před odpoledním vyučováním a také pro získávání informací či vypracovávání 
domácích úkolů. Studovna je spojena s žákovskou knihovnou, kde si děti mohou bezplatně půjčovat 
knihy domů.

Děvčatům vyšších  ročníků  je  k dispozici  vybavená  školní  kuchyňka,  hodiny  pracovních 
činností probíhají ve školním skleníku a na přilehlých školních pozemcích.

V tomto školním roce byla budována učebna chemie, fyziky a hudební výchovy.

Škola spolupracuje s Mateřskou školou na Jihomoravském náměstí 3 - 5. Učitelé základní 
školy docházejí do školky a předškoláky edukativně stimulačními metodami připravují na vstup do 
školy.

Říjen
Vedení  školy zorganizovalo  řadu exkurzí.  Za Patem a Matem se děti  jely podívat  do Zlína  do 
filmových ateliérů.

Listopad
V listopadu se pořádala ve školní družině na Jihomoravském náměstí soutěž s názvem „Podzimní 
fantazie – aneb skřítci a jejich domečky“ z okrasných dýní, šípků, sušených květin, mechů a dalších 
přírodnin. Malé děti zde vystavovaly své „bramborníčky“ - skřítky z brambor. Škola z Přemyslova 
náměstí byla ve všech kategoriích oceněna 3. místy.Tradiční setkání rodičů a školy proběhlo na akci 
„Den otevřených dveří“. Sběr starého papíru – celkem bylo posbíráno 9 450 kg.

Prosinec
● Pro malé děti ti starší připravili Mikulášskou nadílku – Mikuláše doprovázeli anděl a čerti.
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● Prostory oslavanského podzemí – zvané Peklo – navštívily děti ze školní družiny.

● Žáci  7.  a  9.  ročníku  se  zúčastnili  exkurze  v Dalešické  elektrárně  a  jaderné  elektrárně 
Dukovany.

● V rámci občanské výchovy se žáci 8. tříd zúčastnili soudního přelíčení na Městském soudu 
v Brně.

● Pro rodiče byl uspořádán spolu s MŠ vánoční koncert – děti recitovaly a zpívaly koledy.

● Školní sbor Skřivánek měl vystoupení s vánočním pořadem na Náměstí Svobody v rámci 
akce Brněnské Vánoce.

● Stejný repertoár přednesly děti i na vánočním jarmarku ve Slatině.

● Se starým rokem se děti  rozloučily na svých vánočních besídkách s přáním šťastného a 
veselého Nového roku 2006

Leden
● Pro menší děti byl uspořádán 5. denní kurz lyžování a snowbordování.

● Zápis dětí do 1. tříd: je přihlášeno 43 dětí, a proto budou otevřeny dvě první třídy, pro školní 
rok 2006 – 2007.

● Zájem o zpěv stoupal, a proto v kroužku Přípravný zpěv byly vytvořeny dvě skupiny.

● Novinkou v tomto školním roce bylo zřízení Archeologického kroužku – hned první půlrok 
ukázal, že to byl šťastný nápad.

Únor
● Výcvikový  kurz  lyžování  a  svowboardování  byl  ve  Filipovicích  v Jeseníkách  pod 

Červenohorským sedlem pro žáky 7. - 9. třídy.

Březen
● Školu navštívily dvě zahraniční studentky z Holandska a jedna studentka z Austrálie, které 

v rámci  mezinárodního  projektu  Erasmus  studují  v tomto  školním  roce  na  Masarykově 
univerzitě. Všechny tři byly nadšené atmosférou i jazykovými znalostmi dětí.

● Žáci 2. stupně navštívili film Super Size Me – dokument varující před obezitou, který byl 
nominován na Oscara.

● Zajímavá  akce  byl  tzv.  Modrý  jarní  den  –  děti  přišly  v modrém  oblečení,  skládaly  se 
básničky na modré téma, prostě veškerá činnost byla zaměřena na modrou barvu a i buchty 
k obědu byly modré.

● V rámci výuky českého jazyka jeli žáci 9. třídy na exkurzi do Prahy a v Národním muzeu 
navštívili výstavu Zlaté časy médií.

● Zdeňka Červinková a Lucie Velanová se zúčastnily AZ kvízu – junior a obsadily pěkné 2. a 
3. místo.

● Dále proběhl tzv. projektový den – koná se 4x do roka – tentokrát na téma Ohlasy na Zimní 
olympijské hry v Turíně.

28



ŠKOLSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1

● Dětem se velmi líbila návštěva galérie Sklepení – o životě a díle Jiřího Kamela, podle něhož 
byla pojmenována květina kamélie.

Duben
● Na 1. stupni proběhly Velikonoční dílny – děti vyráběly různé drobnosti s velikonočními 

motivy, pekly perníčky apod.

● Škola byla navštívena skupinou pedagogických pracovníků z Chorvatska – byli to členové 
české menšiny, žijící v Daruvaru - byla to velmi přínosná akce.

Květen
● K Svátku matek byl uspořádán pro maminky koncert.

● Čtvrté ročníky absolvovaly školu v přírodě, a to v penzionu U Holubů v Čeladné.

● Dětský  den  bez  úrazů  byl  určen  pro  děti  první  třídy  –  byl  zorganizován  Fantázií  ve 
spolupráci s Městskou policií.

● Městská policie nabídla dětem ve věku 9 – 11 let výcvikový pořad, zaměřený na bezpečnost 
jízdy na kole.

● Další  akcí  byla  celoměstská  dopravní  soutěž  EMPÍK  CYKLISTA  pro  žáky  5.  tříd  – 
dopravní testy a jízdu na dětském dopravním hřišti úspěšně zvládli Krystýna Dvořáková, Jan 
Havlíček, Kateřina Sadecká a Radim Zemánek.

● Žáci  8.  tříd  absolvovali  terénní  vyučování  v Jedovnicích:  orientace  v krajině  -  zeměpis, 
dějepis – barokní kostel ve Křtinách, biologie – naučná stezky, ptactvo, rybníky, lesy.

Červen
● Druhé třídy absolvovaly školu v přírodě ve Velkých Karlovicích.

● Běh brněnské mládeže – děti obsadily slušné 5. místo.

Prázdniny
Čtvrtý prázdninový týden se vydaly paní učitelky Jetmarová, Procházková, Mervartová, Bulová, 
Reichstädterová,  Hlavatá,  Krejčová  a  paní  vychovatelky  Rousová  a  Kučerová  za  sportem  do 
Bystřice pod Perštýnem a prožily týden plný sportu. Radost jim udělala návštěva pana učitele Petra 
Kováře, který přijel na kole.

Ředitelkou školy je Mgr. Světlana Brankovská.

3. Mateřská škola Jihomoravské náměstí 5
Ve školním roce 2006 – 2007 bylo zapsáno 156 dětí. Bylo integrováno jedno postižené dítě. O děti 
pečuje 12 pedagogů, 1 speciální pedagog a 12 provozních zaměstnanců.

Mateřská škola Jihomoravské náměstí 5 je členem Asociace daltonských škol. Na základě 
principu daltonského vzdělávacího programu se pracuje ve všech šesti třídách. Velmi se osvědčilo 
vedení dětí k sebeuvědomění, samostatnosti a spolupráci.
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Škola má šest tříd. Tři třídy jsou smíšené a tři  převážně pro předškolní děti.  Jedna třída 
předškoláků je specializována na výuku anglického jazyka.

Vytvoření předškolních tříd umožňuje kvalitní přípravu na vstup do základní školy, v těchto 
třídách také probíhají každý rok „Edukativně stimulační skupiny“ za účasti rodičů a také pedagogů 
z 1. stupně Základní školy na Přemyslově náměstí 1.

Škola  úzce  spolupracuje  s  Pedagogicko  psychologickou  poradnou  a  Speciálním 
pedagogickým  centrem,  na  základě  jejichž  vyšetření  jsou  sestavovány  individuální  vzdělávací 
programy vč.  doporučení na využívání  ambulantní  logopedické poradny v budově Jihomoravské 
náměstí 3 pod vedením zkušené logopedky.

Nadstandardní nabídka umožňuje dětem se účastnit hry na flétnu, výuku keramiky, plavání, 
škol v přírodě a školy v lyžování.

Ředitelkou Mateřské školy je Mgr. Marcela Havlíčková.

4. Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110
Ve školním roce 2005/2006 školu navštěvovalo celkem 398 žáků v tříletých oborech vzdělávání, 
ukončených výučním listem a čtyřletých oborech vzdělávání, ukončených maturitní zkouškou.

Ke  studijní  nabídce  pro  absolventy  základních  škol  k  tradičním  oborům:  Polygrafie, 
Reprodukční  grafik  pro  média  a  Tiskař  na  polygrafických  strojích  přibyl  další  obor  Technik 
dokončovacího zpracování  tiskovin.  Absolventům tříletých oborů,  zaměřených na polygrafickou 
výrobu, byl nabídnut dvouletý – nadstavbový obor Polygrafický průmysl.

 Integrovaná  střední  škola  polygrafická  věnovala  ve  školním  roce  2005/2006  velkou 
pozornost prezentaci školy na veřejnosti. Informační letáky se studijní nabídkou byly rozeslány na 
Informační  a  poradenská  střediska  pro  volbu  povolání  při  ÚP  v  celé  republice,  výchovným 
poradcům základních škol v lokalitách s tradiční polygrafickou výrobou, výchovným poradcům ze 
základních škol v Brně a okolí.

Škola vyslala své zástupce do vybraných lokalit na tzv. „Přehlídky středních škol“ (České 
Budějovice,  Hodonín,  Havlíčkův Brod, Frýdek – Místek,  Valašské Meziříčí,  Pelhřimov,  Třinec, 
Zlín, Jihlava). Náboru žáků z Brna a blízkého okolí byla věnována účast na „Veletrhu středních škol 
Brno“.

V prosinci  2005 a  lednu 2006 byly  uskutečněny „Dny otevřených dveří“,  na  kterých si 
zájemci prohlédli prostory, sloužící praktickému vyučování v budově školy na Šmahově ulici.

V březnu 2006 byl uspořádán pátý ročník „Soutěže zručnosti mladých knihařů“, kterého se 
zúčastnilo  8 tříčlenných soutěžních kolektivů – 5 kolektivů z České republiky a 3 kolektivy ze 
Slovenska.

Soutěž  probíhala  v  knihařských  dílnách  školy.  Tříčlenné  kolektivy  byly  rozděleny  na 
kategorii  A (žáci  bez změněné pracovní  schopnosti)  a  kategorii  B (žáci  se  změněnou pracovní 
schopností). Soutěž byly členěna na tři části, které porota hodnotila samostatně:

– práce vytvořené před soutěží
– práce vytvořené v rámci soutěže
– teoretická vědomostní soutěž

Cílem soutěže bylo:

– podporování a rozvíjení cílevědomé výchovné práce se žáky a účelné využívání volného 
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času žáků a jejich zručnosti a talentu
– podpora komunikace mezi odbornými školami vzájemně
– podpora komunikace mezi odbornými školami a sociálními partnery
– povzbuzení žáků
– získávání odborných zkušeností

Družstvo z Integrované střední školy polygrafické v Brně obsadilo v kategorii A krásné 2. místo.

Ředitelkou školy je Ing. Jarmila Šustrová

Kancelář ředitelky zajišťuje Lenka Pavlíčková 

5. Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8
působí  ve Slatině v budově Základní školy na Jihomoravském náměstí 2.

6. Základní umělecká škola LÍDL s.r.o.
rovněž působí v budově základní školy na Jihomoravském náměstí 2.

 Obě tyto instituce jednak zajišťují hudební a uměleckou výuku slatinským dětem v místě 
jejich bydliště a jednak je více vytížena kapacita Základní školy na Jihomoravském náměstí 2.
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VI. Společenský život
1. Život a dění ve slatinské farnosti
Slatinská  farnost  při  kostele  Povýšení  sv.  kříže  spadá  pod správu  líšeňské  farnosti  a  odtud  do 
Slatiny dojíždí  duchovní správci  – kněží.  Ve farnosti  působí kněží  salesiánského řádu,  který se 
zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Farářem celé líšeňské farnosti od roku 2005 je P. František 
Vavruša, pro službu ve Slatině byl ustanoven P. Pavel Hanáček. Koncem 20. století byl v Líšni 
farářem P. Klimovič, pak byl farářem P. Evžen Rakovský a po něm byl farářem  P. Michal Jelínek 
do roku 2005.

Začátkem  roku  2006  v lednu  probíhala  Tříkrálová  sbírka,  pořádaná  Českou  katolickou 
charitou a jejím cílem je shromažďování finančních prostředků na pomoc nejpotřebnějším.

 Další lednovou událostí byl maškarní ples pod záštitou slatinského skautského oddílu a jako 
každoročně byl rej nápaditých masek veliký a všichni se dobře bavili.

V měsíci únoru se stala velmi nemilá událost – v noci ze soboty na neděli 5. 2. 2006 vznikl 
z dosud nezjištěných příčin v přístavbě kostela – oratoři – požár. Díky všímavosti manželů Ivo a 
Dagmar Remešových, kteří bydlí v sousedství a kteří rychle přivolali hasiče, bylo zabráněno zničení 
celého kostela a podstatně zmírněny škody, které způsobil požár v přístavbě. Svou pohotovostí tak 
zabránili vzniku nejen velkých materiálních škod, ale především přispěli i k záchraně stavby, která 
je pro slatinské farníky centrem duchovního života a důležitým místem vytváření farního a lidského 
společenství.  Poděkování  patří  také  dvěma  jednotkám  profesionálních  hasičů,  kteří  zasáhli 
ohleduplně  se  snahou způsobit  co  nejmenší  škody a  vůbec  všem,  kteří  se  snažili  pomáhat  při 
odstraňování následků požáru.

Byla  zničena  velká  část  krovu  přístavby  a  značně  poškozeno  první  poschodí,  kde  je 
umístěna  skautská  klubovna.  Přízemí  bylo  při  zásahu  hasičů  vytopeno  a  byla  zničena  dřevěná 
podlaha společenské místnosti.

Škoda  přesáhla  půl  milionu  Kč.  Díky organizačním schopnostem p.  faráře  a  obětavosti 
farníků se podařilo dokončit rekonstrukci a opravy zničených částí objektu během dvou měsíců, aby 
velikonoční svátky se mohly slavit již ve všech prostorách kostela.

Pro požárem zničené prostory nebylo možno pořádat již tradiční farní ples – společenský 
večer, který bývá vždy v masopustě v přístavbě pořádán.

V měsíci únoru odevzdal pan Ladislav Streit službu kostelníka, kterou konal mnoho let. Jeho 
nástupcem se stal  pan V.  Krejčí.  Jménem celé  farnosti  poděkoval  panu Streitovi  P.  Hanáček a 
starosta MČ Brno – Slatina p. Ing. Navrátil.

Část měsíců března a dubna (přesně 40 dnů od Popeleční středy)  prožívala farnost dobu 
postní – čas, kdy více než na organizování zábavních podniků myslí farníci na zastavení ve svém 
každodenním shonu, aby se zahleděli  do svého nitra a hledali  odpovědi na otázky vztahu nejen 
k Bohu ale i k lidem...
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Prvního května se konala tradiční pouť na Vranov. Fyzicky zdatnější poutníci putovali pěšky 
z obce Česká,  přes Babí lom. Počasí  však nepřálo,  pršelo a  tak na táborák s  opékáním uzenin, 
kterým je pouť vždy zakončována, nebylo pomyšlení. Méně zdatná a méně odvážná část farnosti 
přicestovala autobusem a auty. Účast na mši sv., kterou farníci slavili s bývalým slatinským farářem 
P. Klimovičem, byla velká a dlužno říci, že každým rokem stoupá.

V polovině  měsíce  května  byl  pořádán zájezd do zahraničí  –  na Slovensko.  Cílem byla 
prohlídka poutního chrámu v Šaštíně a historických měst Trnavy a Nitry.

Poslední měsíc ve školním roce – červen – byl naplněn sportovními aktivitami. Na jedno 
odpoledne byla pronajata Orlovna v Telnici a hrál se zde tenis, bowling, využívalo se celé hřiště 
i posilovna. Kdo nesportoval, mohl posedět v příjemné kavárničce anebo fandit.

V sobotu 10. 6. 2006 se uskutečnil tradiční celodenní přechod Pálavy.  Zúčastnit se mohl 
každý,  kdo si  troufl  pokořit  14  km s  mírným převýšením.  Trasa  vedla  z Dolních  Věstonic  do 
Mikulova, počasí bylo nádherné a všem se výlet líbil.

Ve čtvrtek 29. června šli rodiče s dětmi večer po mši sv. na hřiště na ulici  Černozemní 
k táboráku rozloučit se se starým školním rokem a přivítat prázdniny.

Prázdninové zážitky děti zachytily buď na fotoaparát nebo nakreslily obrázek a pak byla 
uspořádána výstava a soutěž všech věkových kategorií.

Na začátek školního roku byly děti pozvány na drakyádu, kterou uspořádala líšeňská farnost 
u Kostelíčku v Líšni.

V měsíci říjnu byla pouť do Sloupu. Tato pouť je setkáním všech farníků líšeňské farnosti – 
z Líšně, Slatiny a Ochoze a má již dlouholetou tradici Tak jako v květnu tak i v říjnu se farníci 
v neděli odpoledne schází u kapličky v Malé Slatince k modlitbě a pak i k následujícímu táboráku.

V sobotu 24. listopadu proběhlo farní odpoledne. Tato tradice byla zahájena na podzim roku 
2000 celodenním setkáním v Telnici a pak pokračuje každé dva roky v sále slatinské radnice. Ze 
společně vytvořeného programu zaujala všechna vystoupení:

– kostelní sbor předvedl, že dovede i skvěle nacvičit „světské“ písně v různých jazycích
– -všechny, co mají rádi kultivovaný pohyb, potěšilo profesionální vystoupení skupiny La 

Guardia s ukázkami tradičních i moderních úprav irských a country tanců
– byly připomenuty všechny významné události za poslední dva roky, doplněné 

promítáním barevných fotografií
– úsměvné bylo vystoupení mládeže s téměř cizojazyčnou dramatickou recitací (lehce 

modifikovaná slovenština smíchaná s angličtinou) a trošku komplikovaným obsahem
– byl promítnut krátký videofilm o adopci na dálku, po kterém následovaly informace o 

našem „farním adoptivním synu“ Otalakolovi z Ugandy, dnes již 18letém mladíkovi, 
který díky našim společným finančním prostředkům může studovat

– byli vyhlášeni vítězové prázdninové fotografické soutěže a odměněni praktickými dárky
– veselá byla mezigenerační soutěž, při které se 4 pětičlenné týmy – dětmi počínaje a 

zdatnými seniory konče, utkali v kreslení na velkém „plátně“ balicího papíru
– poprvé v historii farních dnů byla zorganizována i tombola

Závěr celého programu patřil skupině mladých - „Deja vu“ a byl tradičně balzámem pro duši i  uši.

Advent – 2. prosince se zájemci mohli naučit plést adventní věnec. Dokonce velký adventní 
věnec, který dříve vyráběl profesionální zahradník, zhotovili mladí farníci s panem kaplanem sami.
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Na Štědrý den si zájemci o Betlémské světlo mohli pro něj přijít do kostela a ozdobit tak 
svoje vánoční stoly na znamení lásky, která všechny spojuje a která by se měla šířit dál...

Třešničkou na dortu vánočních oslav byl na Hod Boží odpoledne Živý Betlém. Před zraky 
mnohých diváků se odehrával betlémský příběh, ve kterém nechyběla Marie, Josef i živý Ježíšek, 
andělé, pastýři, tři králové i s družinou a také živá zvířata - kůň, telátko, sele, koza, ovce – prostě 
velká podívaná pro nadšené velké množství diváků, a to nejen z okruhu těch, kteří chodí do kostela. 
Po  skončení  bylo  nachystáno  teplé  i sladké  občerstvení  a  zájemcům  byla  nabídnuta  možnost 
prohlédnout  si  betlém,  postavený  v kostele  či  se  zaposlouchat  do  příjemné  hudby na  koncertu 
skupiny „Deja vu.

Na svátek sv. Jana – 27. prosince – bylo požehnáno při mši svaté víno, s kterým si rodiny na 
Silvestra připíjejí na poděkování za uplynulý rok a na naději, kterou přináší nový rok.

Oblíbenou aktivitou je tzv. nedělní kavárna v přístavbě kostela. Hlavní myšlenkou tohoto 
setkání není káva a sladké i slané pečivo,  ale nabídka příjemného prodloužení času, kdy farníci 
mohou být spolu jako farní rodina.

Každou první neděli v měsíci v podvečerních hodinách se koná tzv. oratoř třetího věku – 
setkání  seniorů  s  panem kaplanem Hanáčkem.  Spousta  času  na  povídání  je  doplněna  i malým 
občerstvením.

2. Knihovna Jiřího Mahena, pobočka ve Slatině
V roce 2006 bylo registrováno 607 čtenářů, z toho 220 dětí. Návštěvníci si půjčili celkem 44 8l6 
svazků knih a časopisů. Z dětské naučné literatury to bylo 3 790 svazků a beletrie 8 092 svazků. Za 
celý rok navštívilo knihovnu celkem 7 645 čtenářů. Návštěvníci po celý rok využívali také služby 
internetu. Strávili na něm 11 752 minut.

Knihovna uspořádala celkem 26 besed pro zdejší základní školy.  Nejčastější témata byly 
zejména večerníčky, bajky, brněnské pověsti, internet a další.

Slatina slavila v tomto roce 700. výročí od první písemné autentické zmínky o vsi „Slatyna“. 
A tak v knihovně proběhly tři velké výstavy: 

● výstava fotografií, zejména starých pohledů na Slatinu, uspořádaná do několika 
tematických celků, kterou připravili členové Slatinského historického klubu.

● výstava vitráží – vernisáž zahajoval pan starosta Ing. Navrátil za přítomnosti místostarosty 
a ředitelek obou základních škol. Návštěvníků bylo hodně, zejména rodiče dětí, které zde 
zpívaly a tančily. Následovalo bohaté pohoštění. Některé z výrobků si mohli návštěvníci 
i zakoupit.

● výstava  „Jak  vidím  Slatinu“  -  byly  to  práce  dětí  ze  slatinských  mateřských  škol, 
základních škol a Domu dětí a mládeže Fantázie. Nejlepším předal pan starosta diplomy.

Děti také soutěžily v městské soutěži „S knihou nás baví svět již 85 let“. Druhé místo získal náš 
čtenář Jirka Kopuletý.

V knihovně proběhla revize knižního fondu. Veškerá literatura byla okódována, aby bylo 
vše připraveno pro připravovanou automatizaci.

Vedoucí knihovny je paní Jiřina Tomanová.
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3. Společenský ples
Městská část Brno – Slatina uspořádala již podruhé společenský ples, a to 21. 1. 2007 v restauraci 
Las  Pegas  na  Langrové  ulici.  K  tanci  a  poslechu  hrál  REFLEX  BAND  a  cimbálová  muzika 
VONICA z Krumvíře. Vstupné bylo 80,- Kč.

O ples byl veliký zájem, vstupenky se nedostaly ani na všechny zájemce. Dle účastníků byl 
velmi vydařený.

4. Klub důchodců
Iniciátorkou založení Klub důchodců byla Eva Hrdličková. Svou bohatou činností se Klub řadí mezi 
nejlépe hodnocené v Jihomoravském kraji. Senioři a seniorky pořádají besedy, čaje, zájezdy, zpívají 
si  pro  radost  a  6  let  chodili  svým zpěvem a  vlastnoručně  upečeným cukrovím potěšit  klienty 
v Domovech důchodců a Domech naděje. Pan Dupal s nimi nacvičil pásmo písniček, ale nyní již 
pro vysoký věk tuto záslužnou činnost ukončili.

Za dobu činnosti navštívili 216 hradů a zámků, 565 klášterů, 152 kostelů a 59 poutních míst, 
Vranovskou, Jevišovickou a Orlickou přehradu, Mušovská jezera, přečerpávací elektrárnu Dlouhé 
stráně, Rešovské vodopády, Gabčíkovo, soutok Dunaje s Moravou, Safari ve Dvoře Králové, ZOO 
v Lešné  a  na  Sv.  kopečku,  Průhonický  park,  rozhlednu  na  Babím lomu,  na  akci  Zlatý  portál 
ochutnávali kuřata, ve Strachotíně rybí speciality a v moravských sklípcích víno a burčák.

Klub pořádá ozdravné  a  poznávací  zájezdy pro udržení  a  načerpání  nových sil,  udržení 
duševního a tělesného zdraví a rozšiřování rozhledu a poznávání historických či památných nebo 
jinak zajímavých míst v naší zemi. U ozdravných zájezdů jde o rekreační pobyty spojené s cvičením 
jógy, koupání v termálních lázních u nás i na Slovensku.

Zájezdový kalendář nabízel pro rok 2006 např:

– Loštice (tvarůžky)
– Jaroměřice i Jevíčko (poutní místo – architektura Santiniho)
– Čalovo ( termální lázně na Slovensku)
– Šebrov – Borotín ( květiny a skalky)
– Letovice (klášter a kostel)
– Konopiště, Rataje
– Znojmo – klášter Louka, Lechovice
– Lomnice, Kunštát, Rudka, Pivovar Černá Hora
– zájezd na „burčák“ při dozrávání hroznů

V roce  2006  navázal  Klub  důchodců  spolupráci  s  Fantázií  a  Mateřskou  školou  Jihomoravské 
náměstí 5/3. Děti návštěva babiček těší a baví, mnohé už svoje babičky nemají a tak jsou spokojeni 
všichni.

Klub má 97 členů.

Předsedkyní je Jarka Pešová.
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5. Divadelní soubor J. K. Tyla
Divadelní soubor čítá něco přes 10 členů, je však velmi aktivní. Svou činnost v roce 2006 začali 
v únoru pochováváním basy.  Je  to  veselá  akce  s  hudbou a  tancem,  vždy bohatě  navštěvovaná. 
Mimořádnou akcí je tzv. pálení čarodějnic 30. dubna. Bohužel opět v den akce velice pršelo, takže 
program nemohl proběhnout podle plánu. Akce byla přeložena až na 13. května. A tak Starobrno již 
nemohlo poskytnout slíbené stoly, židle a deštníky, umělecká skupina Capueiro (brazilské tance) již 
neměla  volný  termín  k  vystoupení,  takže  program byl  náhradní.  Ale  určitě  se  opět  líbil.  Akci 
podpořili  a  pomoc  poskytli  občané,  kteří  mají  nemovitosti  při  ulici  Černozemní  –  manželé 
Hodaňovi,  pan  Harašta,  pan  Nos,  ale  i  Technické  služby Brno –  Slatina  a  Sbor  dobrovolných 
hasičů. Takže sice akce proběhla později, ale opět byla úspěšná.

Členové souboru uvádí každý rok několik nových titulů divadelních představení – pohádky, 
např. Jak u rybníka Žbluňk strašilo a jiné. Se svými představeními navštěvují i Domovy důchodců a 
vždy vidí, jak jsou staří lidé vděčni za jejich vystoupení.

Předsedkyní je Eva Hrdličková. 

6. Hody
Slatinští stárci ve spolupráci s Městskou částí Brno – Slatina, SK Slatina, Sborem dobrovolných 
hasičů a firmou paní Andrey Jačiskové pořádali v tomto roce opět tradiční hody.

V pátek 8. 9. 2006 byla Letní noc v areálu SK Slatina a ASIO s.r.o., Tuřanka 1.

V sobotu 9. 9. 2006 proběhla Večerní zábava s bohatou tombolou opět v areálu na Tuřance 1.

V neděli 10. 9. 2006 byla v kostele Povýšení sv. kříže celebrována hodová mše sv., odpoledne 
byl průvod stárků a pak odpolední a večerní zábava opět v areálu na Tuřance 1.

K tanci hrála dechová hudba Dambořanka. Jako obvykle byly hody opět nejvíce navštívenou 
kulturně společenskou oblíbenou  akcí.
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VII. Zájmová činnost
1. Fantázie
V roce 2006 slaví Fantázie, která je pobočkou Domu dětí a mládeže v Brně, 10 let svého trvání. 
Toto jubileum oslavily děti na Svatováclavské pouti na Přemyslově náměstí. Vyráběly se podzimní 
obrázky,  zdobily  se  perníčky,  atrakcí  byla  lanová  skluzavka,  houpací  překážky,  žonglování 
i opékání buřtíků na zahradě ve Fantázii.

 Rozsah nabízených aktivit je velmi široký, nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé zájemce.

Velmi  oblíbené  jsou  tvořivé  dílny  –  keramická  dílna,  pletení  z pedigu,  modrotisk, 
batikování,  malování  na hedvábí,  patchwork,  vitráže typu Tiffany,  výroba velikonočních ozdob, 
technika smaltu a mozaiky a příležitostně i jiné.

Zajímavou akcí je tzv. táta na neděli – program především pro tatínky s dětmi. Kromě toho 
jsou  pořádány  různé  vycházky  a  výlety,  zábavné  i poučné,  zpravidla  jednodenní  s  průvodcem 
i programem, např. do okolí Brna.

Hojně navštěvovaná jsou divadelní představení v sále Staré radnice či dětské karnevaly, kde 
se o zábavu starají TETINY.

Náročné na organizaci jsou dětské tábory – zimní lyžařské v horách, o jarních prázdninách 
i tzv. příměstské tábory, tj. děti se ráno sejdou, absolvují celodenní program a odpoledne se vrací do 
svých domovů. Široká nabídka táborů je pak v létě, s různou délkou trvání.. Vedoucí pracovníci 
v táborech jsou pečlivě vybíráni, aby se děti dobře bavily a byly v bezpečí a v pořádku.

Zajímavou aktivitou jsou kurzy angličtiny pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Kromě  toho  jsou  organizovány  různé  jednorázové  aktivity,  např.  ke  Dni  dětí,  soutěž 
o nejhezčího Voříška (pejska), příjezd sv. Martina na bílém koni, akce Smetí  aneb „Ukliďme si 
Stránskou skálu“ a mnoho dalších.

Je dlužno říci, že nezbytné poplatky např. na spotřebovaný materiál, jsou velmi příznivé a 
dostupné snad pro každého zájemce.

Práce  lektorů  ve  „Fantošce“  vyžaduje  velký  elán  a  obětavost  pracovat  s  dětmi,  ale  i 
 s dospělými. Patří jim všem dík za hodiny práce, nápady a úsilí.

Vedoucí Fantázie je paní Mgr. Zdenka Jemelková

2. Skupina historického šermu Občanské sdružení LUCIUS
Dne 16. září 2006 uspořádali šermíři na hřišti při ulici Černozemní šermířské odpoledne. Tato akce 
byla zaměřena na XII. - XV. století a byla pořádána ve spolupráci s Úřadem městské části Brno – 
Slatina a navazovala na dopolední akci, při které bylo otevřeno nové hřiště nad základní školou na 
Jihomoravském náměstí.  Návštěvníci,  a bylo jich hodně, mohli  vidět ukázku řemesel,  šermířská 
vystoupení,  historické  tance,  ukázky  zbraní  a  zbroje  s  odborným  výkladem,  soutěže  pro  děti 
i dospělé, kaskadérská vystoupení s ohněm a mnoho jiných atrakcí, hlavně pro děti.

Moderátorkou byla Martina Vítková. Akci přijelo podpořit šest dalších šermířských skupin: 
Rytíři Země Moravské, Potulní Rytíři, Miroslavští z Miroslavi, Carpe Diem, Soldat a Extractor.
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LUCIUS  

Vyvrcholením byla Ohňová Show a následný taneční večer, doprovázený kapelou Courage a 
Black Unicorn.

3. Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině vyvíjel v roce 2006 bohatou činnost.

V rámci  školení  a výcviku se  slatinská  jednotka zúčastnila  několika  soutěží  v  požárním 
sportu a dovednostních soutěží:

● 22. 4. Městská soutěž v Obřanech – bylo dosaženo 2. místo

● 13. 5. soutěž v Omicích – bylo dosaženo 1. místo

● 28. 5. soutěž ve Střelicích

● 3. 6. soutěž v Bratislavě – Slatina se umístila na 6. místě

● 1. 7. soutěž v Hlubočanech

● 8. 7. soutěž ve Vernířovicích, okr. Šumperk

● 15. 7. soutěž v Křižanovicích

● 22. 7. soutěž v Loučné n. Desnou – okr. Šumperk

● 21. 10. soutěž O pohár starosty městského výboru SHČMS ve Vranově

● 28. 10. soutěž v Bohunicích

Dne 30.  9.  2006 byla  v Obřanech uspořádána soutěž  v hasičské dovednosti  jednotlivců. 
Každý z jednotlivců byl vybaven zásahovým oblekem, přilbou, opaskem se sekyrkou a izolačním 
dýchacím přístrojem. Takto ustrojený pak musel v co nejkratším čase zdolat trať v délce 70 m. Na 
trati  pak na něj čekalo několik úkolů, se kterými se hasiči  setkávají při zdolávání požárů, např. 
přenášení břemen, prolézání zúženým prostorem, vyprošťování osob z vozidla.

V konkurenci 37 účastníků si naši vedli více jak dobře. Nejlepšího umístění dosáhl Pavel 
Rous, který časem 42,28 sec. celou soutěž vyhrál. 5. místo obsadil Tomáš Máca, 6. místo Jiří Sláma 
a 7. místo Jiří Bureš. 

Evidentně má slatinská jednotka SDH velmi zdatné členy.

Jako mimořádná akce bylo čerpání vody ze sklepa Radnice MČ Brno – Slatina  29.3. 2006

Členové jednotky se operativně zapojili do stavění ochranné hráze z pytlů s pískem proti 
vylití vody z břehů řeky Svitavy na Mlýnském nábřeží v  Obřanech.31. 3.2006.

Za tuto pomoc se písemně obrátil  starosta MČ Brno – Maloměřice a Obřany dopisem na 
starostu  MČ Brno -  Slatina  s  žádostí  o  vyřízení  upřímného  poděkování  naší  jednotce  SDH za 
rychlou, odbornou a velmi účinnou pomoc při zdolávání a zmírňování následků povodně ve dnech 
29. 3. až 1. 4. 2006. Pan starosta doslovně napsal: „Hráz, kterou vytvořili hasiči z takřka 2 000 
pytlů  písku,  dokonale  ochránila  majetek  občanů  a  zajistila  průjezdnost  jediné  přístupové 
komunikace pro občany,  bydlící  na ulici  Mlýnské nábřeží a Hradiska.  Vašim hasičům přeji vše 
dobré a hodně elánu při naplňování hasičského hesla „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. S úctou a 
díky Vlastimil Břicháček, starosta MČ Brno – Maloměřice a Obřany.“

K poděkování se připojil i starosta naší MČ pan Ing. Jiří Navrátil.
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Dne 23. 9. členové jednotky hasili požár na „Hraničkách“  mezi Slatinou a Šlapanicemi.

V květnu se SDH podílel na přípravě okresního kola hry „Plamen“ v Pisárkách.

Dne 17. 6. se členové jednotky zúčastnili ukázky výcviku a požárního útoku v rámci „Dne 
dětí“ v Mariánském údolí  v Líšni.

Výcvik ve slaňování proběhl dne 3. 12. v jeskyni „Pekárna“ v Hostěnicích (Moravský kras) 
a dne 9. 12. na Stránské skále. 

Obvyklou  činností  jsou  asistenční  služby  při  různých  veřejných  akcích,  např.  hody, 
šermířská odpoledne na ulici  Černozemní stejně jako zde pořádané „pálení  čarodějnic“.  V roce 
2006 přibyla  i  asistenční  služba  při  oslavách  700.  výročí  Slatiny  od  první  věrohodné písemné 
zmínky o Slatině.  Výborné organizační  schopnosti  předvedli  všichni  slatinští  požárníci  v čele  s 
Jiřím Streitem při organizaci lampionového průvodu 28. 10., který vyšel ze Slunečního dvora a šel 
až k pomníku obětem 1. a 2. světové války u kostela.  Zde bychom vlastně měli  uvést všechna 
jména, protože jištění účastníků průvodu před projíždějícími auty a zastavení provozu na křižovatce 
ulic Přemyslovo náměstí, Tuřanka a Matlachova, bylo profesionální – všechna čest. Dlužno říci, že 
zatím co řidiči trolejbusů a autobusu zastavili a čekali, až průvod přejde, našlo se i několik řidičů 
osobních aut, kteří tak spěchali, že nemohli ani na několik minut zastavit.

Celková statistická rekapitulace aktivit:

druh aktivity počet akcí počet hodin účast členů

údržba výstroje a výzbroje 428

údržba vodních zdrojů 1 16 4

údržba výstavba hasicích zařízení 446

kulturní a společenské akce 9 357 14

pomoc obcím 1 12 4

propagace požární ochrany 1 36 6

preventivní a výchovná činnost 2 90 6

příprava odbornosti členů SDH 20 523 18

aktivity  celkem 34 1 908
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DROBNÉHO ZVÍŘECTVA  

4. Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného 
zvířectva
Základní  organizace  žila  stále  pod  hrozbou  soudního  sporu  s  panem  Františkem  Hromkem. 
Pochopitelně tato nejistá situace vč. hrozby exekuce majetku spolku nepřispívaly k dobré atmosféře 
a nadšení chovatelů. A chovatelé od nikoho nedostali žádnou pomoc či podporu. 

Přesto  stále  byly  pořádány  výstavy  a  to:  prodejní  výstava  králíků,  všeobecná  výstava 
králíků, drůbeže a holubů, výstava andulek, 12x byly chovatelské trhy, 5x teraristická burza. 

Pokud se některý člen dožívá kulatého jubilea,  vždy se chovatelé sejdou a společně toto 
jubileum oslaví.  

Předsedkyní je Ing. Helena Prokešová

Členem výboru je Josef Krejčí z ulice Tuřanka

5. Základní organizace Českého svazu zahrádkářů
Rovněž tak i tato zájmová činnost nemá velkou naději na rozvoj, snad jen udržení. Stav členské 
základny  je  kolem  50  nadšenců.  Jsou  to  převážně  soukromí  vlastníci  zahrádek,  protože 
zahrádkářské kolonie, zbudované na pozemcích města Brna, jsou valem rušeny a místo zahrádek 
vyrůstají buď nákupní centra nebo bytové domy.

Na jaře 2006 proběhla výroční schůze, spojená s přednáškou o pěstování růží. Paní Amalie 
Navrátilová, matka současného starosty MČ Brno - Slatina, přednesla na schůzi báseň o růži, kterou 
složil již nežijící slatinský občan Ladislav Fronek:

Kdyby místo bomby
spadla na zem bílá růže,
žádná žena by neztratila
válkou svého muže.
Byli bychom v galaxii
ta nejšťastnější planeta.
Záře míru, více jak slunce,
svítila by všem národům do světa.

Ladislav  Fronek byl  ve  40.  letech  20.  století  i  kapelníkem slatinského  džezového  souboru  (na 
obrázku uprostřed s houslemi).
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VIII. Životní jubilea
1. Jubilanti v roce 2006
Úřad městské části  Brno – Slatina vede (z důvodu respektování  práv na ochranu osobních dat) 
důvěrnou statistiku jubilantů a od 75. věku pak pracovníci sociální komise chodí přát jubilantům. 
Každý jubilant obdrží hodnotný dárkový balíček a blahopřání. Návštěvy jsou pro všechny milou 
pozorností.

Přehled počtu jubilantů

75 let 41 jubilantů

80 let 35 jubilantů

85 let 22 jubilantů

90 let 3 jubilanti

91 let 3 jubilanti

92 let 2 jubilanti

93 let 1 jubilant

95 let 1 jubilant

96 let 1 jubilant

98 let 1 jubilant

celkem 110 jubilantů

Nejstarší občankou v naší městské části je paní Zdeňka Hromková a v říjnu 2006 oslavila 
98. narozeniny. Paní Hromková, roz. Menoušková, se narodila v rodině cestáře Vojtěcha Menouška 
a  měla  ještě  bratra  Vojtěcha.  Nikdy nebyla  v  zaměstnaneckém poměru  a  celý  život  se  starala 
o domácnost, svého manžela Josefa Hromka, dceru Martu a zahradu. Všechny již přežila a i nyní ve 
svém vysokém věku se nepoddává svým zdravotním potížím, sama se o sebe postará a i přesto, že 
chůze jí dělá potíže, pečuje i o zahradu, kde pěstuje nejen veškerou zeleninu a jahody, ale i květiny. 
Má dosud výbornou paměť a často se na ni obracíme, aby povyprávěla dávné historky a události 
nebo identifikovala na starých fotografiích jednotlivé osoby.

Nejen paní Hromkové, ale všem jubilantům přejeme co nejpevnější zdraví a radostné stáří.
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V září oslavili manželé  Anna a PhDr. Karel Janišovi zlatou svatbu. Úřad městské části pro 
ně  připravil  slavnostní  připomenutí  této  události  v  sále  Staré  radnice.  Paní  Janišová,  roz 
Zemánková,   pracovala  celý život jako učitelka na 2. stupni základní  školy.  Byla i  dlouholetou 
cvičitelkou dětí a mládeže ve slatinské tělovýchově. Pan Janiš pracoval dlouhá léta také jako učitel 
na základních školách a pak i na vyšších vzdělávacích školských stupních. Později byl ředitelem 
Muzea  dělnického  hnutí  v  Brně  a  na  dobu  jeho  ředitelování  vděčně  vzpomínají  nejen  mnozí 
zaměstnanci, ale i Klub vojenské historie v Brně. Tento klub se mj. věnoval vyzdvihování letadel, 
která havarovala během II. světové války, a to nejen sovětských, ale i amerických či anglických, 
což v době totality komunistického režimu nebyla žádoucí činnost. A PhDr. Janiš poskytl těmto 
vojenským nadšencům zázemí, a to hmotné i finanční, v Muzeu dělnického hnutí. Všechna čest, 
protože se vystavoval riziku znelíbení na vládnoucích politických orgánech. Pan Janiš se aktivně 
zapojuje do veřejného života jako zastupitel  v naší  městské části  a svými širokými znalostmi a 
rozhledem je velmi platným členem Slatinského historického klubu. Oběma všichni přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti.

2. Vítání občánků
Vítání nových občánků se odehrává v sále  Staré radnice na Přemyslově náměstí č. 18. Sál je vždy 
slavnostně  upraven,  pro  maminky  jsou  připraveny  kytičky  a  pro  dětičky  malé  dárečky.  Akci 
připravuje sociální komise a vždy se jí účastní i pan starosta Ing. Jiří Navrátil.

Na den 13. května 2006 bylo pozváno 23 dětí, z toho 8 chlapců a 15 děvčátek. Nepřišlo 5 
pozvaných.

Na den 14. října 2006 bylo pozváno 25 dětí, z toho 11 chlapců a 14 děvčátek, nepřišli 3 
pozvaní.

Děti  ze  slatinských  škol  spolu  se  svými  učitelkami  vždy  předvedou  krátké  kulturní 
vystoupení – recitace, zpěv, hra na hudební nástroje.
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IX. Sport
1. SK Slatina, občanské sdružení
SK  Slatina  je  občanské  sdružení,  které  sdružuje  sportovce  oddílů:  tenis,  stolní  tenis,  fotbal, 
kulturistika a volně přidružené členy ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny).

K 31. 12. 2006 bylo evidováno 620 sportovců a to takto:

tenis 102

stolní tenis 58

fotbal 386

kulturistika 9

ČASPV 65

Z toho dospělí 451 a mládež 169.

SK Slatina řídí výbor ve složení: předsedou je Miroslav Smutný z Líšně.
členové výboru Ing. Michal Nos, Ing. Václav Klajsner, Oldřich Miklík, Marie Pastrňáková, Petr 
Čampa. V září 2006 zemřel František Navrátil, který byl členem výboru SK Slatina od roku 1981.

Jednacím a úředním dnem SK Slatina je stanoveno každé úterý od 18 hodin v zasedací 
místnosti občanského sdružení Tuřanka 1, kde se členové výboru a ostatní členové schází k řešení 
aktuálních problémů.

SK Slatina má jednoho zaměstnance na plný pracovní úvazek. Je to paní Vlasta Nešpůrková, 
která vykonává funkci správce areálu SK. Účetnictví pro SK provádí dle uzavřené smlouvy  na 
dohodu paní Ing. Vlasta Míčová. Údržbářské práce jsou realizovány dohodami o provedení práce 
podle potřeb. 

Provoz SK je financován z dotací z Ministerstva pro školství, mládež a tělovýchovu ČR a 
z  výnosů Sazky prostřednictvím BTS Brno, z dotací Magistrátu města Brna a z dotací Městské 
části Brno – Slatina na základě žádostí SK a z vlastních příjmů SK, a to z nájmů prostor firmám 
ASIO a Andrea Jačisková, darů sponzorů a z příspěvků vlastních členů.

2. Tenis
Soutěže smíšených družstev za dospělé se zúčastnila tři družstva.

Družstvo dospělých SK Slatina A se v soutěži II. třídy BA umístilo až na 7. místě s jedním 
vítězstvím a pěti porážkami, a proto pro rok 2007 sestoupilo do nižší soutěže III. třídy CA.

 Družstvo dospělých SK Slatina B se v roce 2006 umístilo v kategorii III. třídy CA na 5. 
místě z 8. družstev se 4 vítězstvími a 3 porážkami. Vedoucím družstva je Oldřich Miklík.

Družstvo SK Slatina C v roce 2006 bojovalo v základní soutěži v kategorii IV. třídy DA a 
umístilo se na 2. místě s 6 vítězstvími a 1 porážkou. Vedoucím družstva je Ing. Jaroslav Buršík.

Problémem družstev dospělých je nedostatek žen, které by chtěly a jsou schopny v soutěži 
bojovat.
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Dalším družstvem jsou dorostenci a jejich vedoucím je Karel Velan.

Žáci utvořili dvě soutěžní družstva a vedoucími jsou Karel Velan a Milan Píška.

Závodní hráči platí roční členské příspěvky ve výši 1 000 Kč a rekreanti platí ročně 1 900 
Kč. Pracovní povinnost pro závodní hráče je stanovena následovně: muži 15 hodin, ženy 10 hodin, 
dorost a žáci 10 hodin.

V zimním období je areál vždy pronajat pro stavbu zimní nafukovací haly, kterou provozují 
soukromé osoby. V období 2006 – 2007 byl nájemcem pan Stehlík.

Druhá celoroční hala pro tenis je provozována privátně panem Šťastným Vítkem na ulici 
Řípská.

Dlouholetým předsedou oddílu je Ing. Jaroslav Buršík.

3. Stolní tenis
Oddíl má stabilně kolem 40 členů dospělých a cca 10 žáků.

Za oddíl soutěží 8 družstev dospělých, 1 družstvo žáků a 5 družstev  neregistrovaných hráčů, 
které soutěží v tzv. odborářské soutěži,  což je už archaický neoficiální termín pro soutěže, které 
organizovalo dřívější Revoluční odborové hnutí pracujících.

Výsledky za sezónu 2005 -2006:

družstvo A – hrálo v Divizi Jihomoravského kraje – 7. místo z 12

B – hrálo v krajské soutěži A – 9. místo z 12

C, D – hráli v městském přeboru – C bylo na 4. místě a D na 10. místě v 14 družstev

E, F – hráli v městské soutěži I. třídy – E bylo 7. a F bylo 10. z 14 družstev

G – hrálo v městské soutěži II. třídy  - a bylo 8. z 14 družstev

H – hráli v městské soutěži IV. třídy a byli 9. z 14 družstev

starší žáci byli 11. z 12 družstev

Družstvo  se  potýká  s  nedostatkem peněz.  Potřebují  o  1  m zvednout  střechu,  což  by  si 
vyžádalo cca 1 mil. Kč, odkrýt konstrukci a tím zvýšit strop, což by chtělo náklad asi 400 tis. Kč.

Jejich sponzory je především ASIO Brno, pak Pivovar Havlíčkův Brod a Slévárna pana 
Šamšuly (je v bývalém areálu továrny pana Roučky).

Dospělí členové platí roční členský příspěvek ve výši 1 000 Kč, mládež 600 Kč.

Oddíl má čtyři rozhodčí 1. třídy pro kategorii A a B a dva rozhodčí 3. třídy pro kategorii C.

Trenéry  jsou  Jeřábek  Vladimír,  p.  Hampl  nejst.  a  Petr  Čampa,  který  také  zajišťuje 
doprovovod dětí na soutěže.

Dlouholetým předsedou je pan Petr Čampa.
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4. Fotbalový oddíl
K 31. 12 2006 měl oddíl následující stavy členstva:

muži 264
dorostenci 37
žáci 85
celkem 386 členů

Umístění v nejvyšších soutěžích:
muži – městský přebor – II. třída
dorost – krajský přebor
žáci – krajský přebor
přípravka – II. třída
starší páni – liga starších pánů MěFS Brno

Trenéři: muži A – Petr Hutr, Petr Zemánek, Jaroslav Klíč
muži B – Martin Koláček, Jiří Weinlich
starší dorost – František Urbánek, Pavel Kadera, Vladimír Pernica
mladší dorost – Jiří Kosař
starší žáci – Lubomír Adamec, Martin Chalabala
mladší žáci – Ivan Meluzín, Zdeněk Suchánek
přípravka starší – Karel Červinka, Martin Burian
přípravka mladší – Jaroslav Šlagor

Výsledky v soutěžích: (umístění v příslušné kategorii)

sezóna 2005-2006 2006-2007

Muži A 4. 4.

Muži B 6. 6.

Dorost starší 6. 7.

Dorost mladší 10. 8.

Žáci starší 4. 1.

Žáci mladší 4. 3.

Žáci starší B 3. 8.

Žáci mladší B 2. 8.

Přípravka starší 10. 3.

Přípravka starší B 6. -

Přípravka mladší 6. 2.

Předsedou oddílu je Ing. Michal Nos, členové výboru: Ing. Václav Klajsner, Ivan Socha
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Informace o fotbalu jsem získala díky předsedovi SK Slatina panu Smutnému a panu Sochovi.

Fotbalový oddíl má svoje www stránky: www.skslatina.net, kde jsou uváděny aktuální výsledky.

Ženský fotbal ve Slatině
Vzpomínka Evy Janků na dobu, kdy ve Slatině hrávaly fotbal ženy:

„Někdy začátkem 60. let minulého století  se děvčata ve Slatině domluvila,  že zkusí hrát 
fotbal. Vytvořila se družstva a začalo se trénovat. Prvním trenérem byl Miroslav Truksa a postupně 
ženy trénoval Svaťa Opravil, Rudolf Erben  a naposledy Jiří Remeš.

Ženský fotbal vzbuzoval rozporuplné reakce a fotbalová sekce při ČSTV zaujala k tomuto 
sportu zamítavé stanovisko. Mnozí veřejní činitelé i sportovní lékaři  přesvědčovali  veřejnost,  že 
tento sport není pro ženy vhodný zejména ze zdravotního hlediska a už vůbec ne jako soutěžní 
disciplína. Všeobecně se uznávalo, že tento sport, provozovaný ženami,  je vhodný jen jako atrakce 
a to zejména pro muže.

Přes tuto nepřejícnou atmosféru vnikly ženské fotbalové oddíly a to:

Ocelárny Slatina, Gumotex Břeclav, Rapid Jihlava, KP Žirovnice, Zbrojovka Brno, Slavie Brno, 
Sigma Olomouc  a Spartak Svatobořice, Hrádek a Přibice, TJ Chepos Chotěboř a oddíly Blansko a 
Gottwaldov (tehdejší název Zlína).

A  ženy  trénovaly  a  trénovaly  s  nadšením.  Ve  Slatině  probíhaly  tréninky  2x  týdně,  to 
přijížděly ženy z Břeclavi a 2x týdně jezdily slatinské ženy (v létě) na motocyklech trénovat do 
Břeclavi. V létě se trénovalo na hřišti, v zimě v tělocvičně. Soutěžní utkání se pak realizovala na 
hřištích  všech  oddílů.  Slatina  hrála  dokonce  i  v  Praze  na  turnaji  „Srdce  mladého  světa“,  sice 
nevyhrála, ale síly byly více méně vyrovnané, jen štěstí Slatině nepřálo.

Nezapomenutelné bylo  utkání  štíhlých proti  plnoštíhlým slatinského oddílu  v roce 1963. 
Utkání se pochopitelně těšilo velkému zájmu diváků. Vyhrály štíhlé těsným rozdílem 5:4. Výtěžek 
utkání věnovaly ženy na nákup potřeb mateřské školy na Tilhonově ulici.

Koncem 60. let 20. století pomalu, ale nezvratně, ženský fotbal ve Slatině končil. Děvčata se 
povdávala, měla děti a už nebyl čas na sportování.“

Fotografie z Chotěboře:

stojící zleva: Jitka Hochmanová, Marie Řičánková, Anežka Střelcová, Věra Hejlková, Marie Janků, 
Eva Zelená

v dřepu zleva: Eva Brabencová, Marie Sklenáková, Jaroslava Vávrů, Miloslava Čadílková, Marta 
Vrtěnová

v leže: Eva Janků
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5. Česká asociace sportu pro všechny
Česká asociace portu pro všechny má 4 oddíly: rodiče a děti

žákyně a žáci

ženy – Lady aerobik

ženy - Spinály

V roce 2006 měla  organizace  68 členů a  6  cvičitelek.  Cvičí  se  ve  školní  tělocvičně  na 
Jihomoravském náměstí. Z důvodu vysokého nájmu za používání tělocvičny a to 400 Kč za hodinu 
pro dospělé a 250 Kč za hodinu pro děti, byla organizace nucena zredukovat cvičební hodiny na 
menší počet, což bylo zúčastněným líto.

Rodiče a děti 
Cvičení je určeno pro děti ve věku 2 – 6 roků v doprovodu jednoho z rodičů nebo prarodičů.

Kromě  her, cvičení na nářadí a s různým náčiním pořádal oddíl mikulášské dovádění, kuličkové 
závody, závody na koloběžkách a dětských kolech, sobotní podzimní a jarní výlety.

Cvičitelky: Jarmila Balejová a Jarmila Kolaříková

Mladší žákyně
Žákyně cvičí na nářadí a s náčiním, učí se základy aerobiku, míčové hry, soutěže a další zábavné 
akce pro dívky od 1. do 5. třídy.  Cílem hodin je rozvíjení obratnosti,  šikovnosti a všestrannosti 
žákyněk.

Cvičitelky: Lenka Konečná a Marie Konečná

Ženy – Lady aerobik
Jedná  se  o  cvičení  aerobního  charakteru  bez  poskoků  (snížení  zátěže  kloubů),  posilování 
problémových partií,  protahování svalových skupin, vytrvalostní cvičení vč. použití posilovacích 
gum a step bedniček. Toto cvičení je vhodné pro pro střední věkovou skupinu.

Cvičitelky: Gábina Kokešová a Marie Konečná

Ženy – spinály
Cvičení pomáhá snížit bolesti zad, pomáhá správnému držení těla, zlepšuje pohyblivost a umožňuje 
celkovou relaxaci nejen pro seniory.

Cvičitelky: Marie Pastrňáková a Marie Konečná

Od  roku  2005  má  oddíl  zastoupení  v  Metodické  radě  Regionálního  centra  sportu  pro 
všechny v Brně – městě,  a to paní Marie Konečná v komisi  pro zdravotní a tělesnou výchovu. 
Metodická rada se schází 1x za měsíc a organizuje a řídí sportovní činnost ČASPV v Brně – městě 
(soutěže, semináře, turnaje, školení apod.).

47



SPORT ČESKÁ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY 

Sokolský slet
Ve dnech  1.  -  7.  července  2006  cvičily  4  ženy  jako  hosté  na  XIV.  sokolském sletu  v  Praze 
hromadnou  skladbu  ČASPV – nazvanou  POHODA. Skvělou  atmosféru  na  sletu  lze  jen  těžko 
popsat tomu, kdo to nezažil. Sokolská obec své kolegy, cvičence z jiné organizace, přijala velice 
dobře a všichni mají pěkné vzpomínky.

Novou předsedkyní je Marie Konečná.

6. Sportovní klub SSK Vedra – Slatina
Klub má 19 členů, z toho 1 člen je junior, a  to Miroslav Močička.

V roce 2006 soutěžila 4 družstva v oblastním přeboru s následujícími výsledky:

v kategorii I družstvo neuspělo a bylo vyřazeno

v kategorii II družstvo obsadilo 5. místo

v kategorii III družstvo obsadilo 4. místo

v kategorii IV. družstvo obsadilo také 4. místo

Klub  má  velmi  nevyhovující  podmínky  nejen  pro  trénování,  ale  i  pro  vlastní  soutěže, 
protože stoly jsou umístěny v hospodě U Vedrů. Místnost je sice oddělena skleněnou stěnou, ale 
vpřípadě více hostů sedí tito  přímo vedle  kulečníkových stolů,  kouří  a  pijí  alkohol.  To je také 
důvod,  proč  klub  nemá  mládež,  protože  rodiče  nechtějí  své  děti  pouštět  vlastně  do  hospody. 
Nevhodné prostory pro tento sport jsou největším problémem pro další rozvoj a rozšíření členské 
základny. Samozřejmě pak je tu i finanční otázka, protože kromě pana Vedry neexistuje žádný další 
sponzor. Pan Vedra zakoupil hrací stoly, ale veškerou režii s jejich používáním a hraním si členové 
musí hradit sami. 

Nadějí klubu je Miroslav Močička. Dalším nadějným i úspěšným hráčem byl Pavel Böhm, 
který v roce 2006 odešel hostovat do Nového Města na Moravě, kde má nesporně lepší podmínky 
hráčské i finanční, např.  tam hraje  na tzv. velkých stolech o rozměrech 280 cm x 140 cm, na 
kterých se hrají velké prestižní soutěže, kdežto ve Slatině používají tzv. malé stoly o rozměrech 210 
cm x 105 cm, které se sotva vejdou do vymezeného prostoru v hospodě   U Vedrů.

Pavel  Böhm je  mistrem republiky  v  juniorech  a  již  3x  obsadil  3.  místo  na  Mistrovství 
Evropy.

Předsedou SKK Vedra – Slatina je pan Frenc.

7. Petangue
V roce 2006 došlo v klubu SLOPE k zásadní  změně.  Po dlouhodobých názorových neshodách 
s předsedou klubu panem Fr. Haraštou odešlo po valné hromadě celkem 14 aktivních a většinou 
zakládajících členů. Z toho 11 členů přešlo do brněnského klubu PCBD (Petangue club brněnští 
draci), 2 členové do Petangue klubu Hróde Krumsín a 1 člen do Petangue klubu  Žepec. Tím se 
v zásadě slatinský petangue rozdělil  na dva kluby a  to  PCBD (Petangue club  brněnští  draci)  a 
SLOPE (Slatinský Oddíl Petangue)

SLOPE (právní forma je občanské sdružení) – doplnil svůj stav o nově příchozí na současný 
stav 22 členů. SLOPE uspořádalo 5 tradičních turnajů  a v  kryté herně na Černozemní ulici,  na 
kterou je přizpůsobena stodola pana Františka Harašty, pořádalo zimní ligu.
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Klub PCBD má své sídlo v kryté herně, která je rovněž vybudována ze stodoly, a to pana 
Pavla  Hejla, také na Černozemní ulici. Tento klub má v současné době 15 aktivních členů a založil 
I. školu petangue v České republice. Tato škola pod vedením dvou vyškolených trenérů se zaměřuje 
na výchovu a trénink juniorů z celé republiky.  Z této školy vzešel juniorský reprezentační tým, 
který obsadil na Mistrovství Evropy v petangue ve švýcarském Martigny historické 5. místo, což 
bylo dosud pro český petangue nepředstavitelné umístění.

Dosažené výsledky slatinského petangue v roce 2006:
MČR trojic 2. místo – tým ve složení: Milan Hašek – SLOPE

Pavel Hejl ml. - PCBD

Jaroslav Vlk – POP Praha

Tomáš Stoklásek – Fňáky Brno

MČR dvojic 2. místo – tým ve složení: Pavel Hejl ml. - PCBD

Jaroslav Vlk – POP Praha

3.místo – tým ve složení: Milan Hašek – SLOPE

Tomáš Stoklásek – Fňáky Brno

MČR smíšených dvojic 2. místo- tým ve složení: Milan Hašek - SLOPE 

 Romana Vokrouhlíková – POP Praha

4. místo – tým ve složení: Pavel Hejl ml. - PCBD

Silva Haraštová – SLOPE

MČR jednotlivců 3. místo Pavel Hejl st. - PCBD

Extraliga 1. místo- tým ve složení: Pavel Hejl ml. - PCBD

Milan Hašek – SLOPE

Jaroslav Vlk – POP Praha

Romana Vokrouhlíková – POP Praha

Extraliga byla pořádána jako první a zároveň i poslední turnajový ročník.

Informace o slatinském petangue poskytl pan Pavel Hejl st.

49



ZÁVĚR ZÁVĚR 

X. Závěr
Na závěr  musím poděkovat  všem,  kteří  mně  poskytli  informace  o  činnosti  a  výsledcích  svých 
sportovních i zájmových organizací,  bez jejichž spolupráce a ochoty bych nemohla zahrnout do 
kroniky mnohde velmi rozsáhlé či podrobné zprávy.  Děkuji i pracovníkům Úřadu městské části 
Brno – Slatina, zejména paní Martině Jochmanové, za vstřícný  přístup.

Dále bych chtěla poděkovat i pánům PhDr. Karlu Janišovi a Ing. Bohumilu Reichstädterovi, 
CSc. za cenné rady a připomínky ke koncepci kroniky a v neposlední řadě děkuji a jsem vděčná 
svému vnukovi Radomíru Černochovi, který mně ochotně zpracoval celkové grafické uspořádání 
jednotlivých kapitol a oddílů kroniky, protože já sama to na PC nedovedu udělat.

Doufám,  že  se  mně  podařilo  alespoň  trochu  postihnout,  jak  šel  život  ve  Slatině  a  co 
podstatného či zajímavého se ve Slatině událo během jubilejního roku 2006.

Miroslava Buršíková

Brno – Slatina 

2007
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