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I.  Významné události roku 2007
1.  SMS informační sytém
Městská  část  Brno  –  Slatina  namísto  již  nepoužitelného  drátového  místního  rozhlasu  rozhodla 
pořídit technologicky vyspělejší službu SMS informační systém, nazývanou jako „SMS Infokanál“ 
nebo „městský rozhlas do kapsy“. Díky tomuto systému může být příjemci SMS zpráv o různém 
dění v městské části Brno – Slatina (zasedání zastupitelstva, kulturní a sportovní akce, uzavírky 
komunikací, důležité změny, týkající se  městské části apod.). Tato informační služba bude také 
zahrnuta do systému včasného varování.

Městská část Brno – Slatina se rozhodla pro tuto službu proto, že dnes se v téměř každé 
domácnosti nacházejí mobilní telefony, které zastihnou jejich uživatele kdekoliv a včas.

Příjem zpráv z mobilního telefonu je zdarma, jen je nutné nechat se na MČ zaregistrovat. 
Nikdo  se  nemusí  bát  zneužití  čísla  svého  mobilu,  protože  systém  je  neveřejný  a  je  v  něm 
registrováno pouze číslo bez jména. Služba má termín uvedení do provozu 1. 4. 2008.

2.  Ochráníme si životní prostředí?
V  čísle  03/2007  Aktualit  o  Slatině  rozebírá  starosta  pan  Ing.  Jiří  Navrátil  vytrvalou  snahu 
společnosti AIR PRODUCTS, s. r. o.  vybudovat ve svém areálu u železniční tratě sklad toxických 
látek.  Tato firma nedávno předložila novou verzi bezpečnostního programu pro tento sklad, avšak 
Rada MČ Brno – Slatina má i k tomuto zásadní výhrady a předložila je Odboru životního prostředí 
Krajského úřadu dopisem, ve kterém se uvádí:

1) předložená zpráva sice řeší a posuzuje situaci při havarii a posuzuje jednotlivá rizika spojená 
s případným výbuchem,  avšak  Rada  MČ Brno  –  Slatina  ji  považuje  z  hlediska  úplnosti  a 
věcnosti  za  nedostatečnou a  trvá  na  vypracování  nové zprávy,  která  bude komplexně  řešit 
dopady  havarie  provozu  společnosti  AIR PRODUCTS s.  r.  o.  na  katastrálním  území  naší 
městské části

2) MČ argumentuje, že v předložené zprávě je uváděn stav roku 2002 a provoz společnosti se 
nachází  ve  středu  občanské  a  průmyslové  zástavby  –  Slatina  má  cca  9  tis.  obyvatel  a 
v průmyslové zóně pracuje dalších cca 3 tis. zaměstnanců. Uváděné únikové cesty skutečnou 
situaci zkreslují a nevyjadřují skutečnost.

3) v přehledu klasifikace a vlastností nebezpečných toxických látek umístěných v areálu plnicí 
stanice neodpovídá jejich uložení objektové skladbě a není specifikováno jejich uložení.

4) ve výpočtu rizik není uvažováno s vyvoláním havarie z vnějšku – přelety vojenských i civilních 
(sportovních soukromých) letadel, vozidla dopravců, které přepravují tlakové nádoby, příp. i 
teroristický útok, porušení bezpečnostních předpisů při skladování a manipulaci s tlakovými 
nádobami .

5) jsou nedostatečně vypracovány odstavce akutní toxikace v bezpečnostních listech – není zde 
uvedena nebezpečnost u chlorovodíku a fluorovodíku LD 50  ani při vdechování.

6) při nadýchání chlorovodíku nebo fluorovodíku dochází k poleptání dýchacích cesta a úmrtí. 
Zásah  je  horší,  než  zásah  bojovými  plyny  Difosgen  či  chlor.  MČ  žádá  doplnit,  při  jaké 
koncentraci dochází k úmrtí či „pouze k otoku plic“.
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7) První pomoc je použití aerosolového vstřikování dávkovačem s Dexamethanolem – toto není 
běžné vybavení lékárniček, protože lék je na lékařský předpis a zásah musí být proveden do 5 
minut. Rychlá lékařská pomoc má dojezd 15 minut, takže přijede pozdě a stejně není běžně 
vybavena na zásah v zamořeném prostředí.

8) RMČ  požaduje  vypracování  bezpečnostního  programu  pro  všechny  skladované  plyny  a 
především pro toxické  látky s  vysokým stupněm toxicity  –  např.  chlorovodík,  fluorovodík, 
amoniak a další látky.

9) Evakuace  -   je  nutné  počítat  i  s  nejhorší  variantou  ,  tj.  úniku  všech  skladovaných látek  a 
vypracovat  evakuační  plány  zaměstnanců  i  obyvatel  Slatiny  v  zájmu  zajištění  jejich 
bezpečnosti.

10) Dle bezpečnostních listů působením ohně dochází k explozi tlakových nádob  a je třeba provést 
modelování při tzv. dominovém efektu, kdy dojde k postupnému výbuchu jednotlivých nádob 
s plynem a toxickými látkami.

11) RMČ Brno – Slatina doporučuje umístit sklad toxických látek mimo zastavěné území, nejlépe 
do opuštěných vojenských újezdů, protože objekt je vlastně jen otevřený plechový přístřešek, 
který nelze během havarie uzavřít.

12) Pro informaci o nebezpečnosti záměru firmy AIR PRODUCTS je nutno uvést, že firma chce 
skladovat  +122,5  tun  nebezpečných  látek  –  celkem  34  druhů.  Dle  rozpisu  pracovní  doby 
zaměstnanců provozovny je zřejmé, že sklad bude v sobotu a neděli zcela opuštěn. Při vzniku 
požáru či havarie zde nebude nikdo, kdo by mohl alespoň přivolat kvalifikovanou pomoc.

13) Skladovat by se mělo zejména: acetylen 10 ft, LPG 15.84 t, kyslík 79,126 t,.oxid dusný 9 t, 
amoniak 0,48 t, methan 0,51 t, chlorovodík 2,444 t, chlor 0.125 t, oxid siřičitý 0.6 t, trichlosilan 
1,35  t,  chlorid  křemičitý  1.35  t  a  další.  Např.  pokud vzduch  obsahuje  0.5  –  1,-% chloru, 
způsobuje člověku poleptání  dýchacích  cest  a  rychlou  smrt.  Nebo amoniak  může  dráždit  i 
popálit  kůži  a  oči,  nosní  sliznici,  ústa,  hltan  a  způsobuje  kašel,  při  vyšších  koncentracích 
způsobuje zavodnění plic (edém), příp. i smrt.

14) Rada  MČ  má  eminentní  zájem  hájit  životy  a  zdraví  slatinských  občanů  proti  obchodním 
zájmům jakýchkoliv společností, třeba i soudní cestou.

15) Rada MČ pověřila pana starostu k napsání dopisu na náměstka primátora  pana Mgr. Martina 
Andera  s  žádostí  o  vysvětlení,  proč  OÚPR  MMB  v  březnu  2006  vydal  ke  stavbě  skladu 
toxických látek kladné stanovisko bez ohledu na to, že dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí 
a stavební povolení a navíc dle usnesení vlády ČR ze dne 4. 10 2000 nelze kromě jiného umístit 
zde skladování a distribuci.  Navíc se OÚPR opírá o stanovisko z roku 2002, kdy Brněnská 
průmyslová zóna nebyla zastavěna a kolem byla jen pole a v současné době by sklad byl v 
centru zastavěné plochy katastrálního území Slatina.

3.  Objeveny trosky letounu Mustang P-51B
Dne  11.  října  1944  ve  14,30  byl  poblíž  Slatinky  sestřelen  německou  protiletadlovou  obranou 
hloubkový stíhací letoun typu North American P-51B Mustang ze sestavy  americké 15. letecké 
armády.  Pilotem stroje s leteckou přezdívkou na trupu „Miss Betty“ byl příslušník 308. perutě 31. 
stíhací skupiny armádního letectva USA poručík (2/Lt. U S A A F) William L. Kiggins, narozený 
v Toledu, stát Ohio, USA. Byl to jediný americký voják, který položil během 2. světové války svůj 
život za osvobození naší vlasti v bojové akci na území města Brna.
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Akce dálkových stíhačů, nazývaných též „hloubkaři“ nebo „kotlaři“ (dle jejich častých útoků na 
železniční  objekty  a  vozový  park  za  účelem  ochromení  zásobování  německých  vojsk  kromě 
speciálních misí určených k napadání pozemních cílů, zejména letišť nepřítele) nabyly od léta 1944 
na intenzitě díky možnosti využívání leteckých základen v obsazené jižní části Itálie. Domovskou 
základnou 308. perutě 31. stíhací skupiny americké 15. letecké armády bylo San Severo.

Nalezený reduktor z letounu Miss Betty

Na hloubkové útoky, pokud se terčem stala železniční doprava, obvykle doplácely civilní osoby. 
I když je nutno dodat, že při útoku na takové cíle američtí piloti je nejprve obletěli obloukem , což 
bylo znamení, že vlak mohl zastavit a cestující rychle opouštěli vlak a teprve při druhém obletu 
začínali stíhači střílet. Byl to pro ně  nebezpečný manévr, který striktně dodržovali, ale zároveň se 
pak letouny už stávaly terčem všudypřítomných flaků – německé protiletadlové obrany.

Letecká  operace  byla  11.  října  1944  zaměřena  na  zničení  základny  německých  stíhaček 
v Prostějově, k útokům na vlakové soupravy a vojenské objekty na Moravě a letiště Luftwaffe mezi 
Slatinou a Černovicemi na kraji Brna. Při útoku na prostějovské letiště bylo bylo zničeno nebo 
poškozeno  přes  50  německých  letadel,  na  letišti  v  Brně  bylo  zničeno  9  letadel  a  dalších  19 
poškozeno.  Na slatinské železniční trati byly zničeny 4 cisterny s benzínem a lokomotiva. Poručíku 
Kigginsovi bylo uznáno poškození stíhačky Messerschmidt Bf-110.

Trasa letů byla vedena ze San Severa přes Jaderské moře, Šibenik, k západnímu břehu Balatonu 
a poté k severozápadu přes Maďarsko a Bratislavu na Moravu.

Letoun  poručíka  Kigginse  byl  zasažen  německým  flakem  ze  stanoviště  v  tzv.  Tuřanském 
hájku  ( v současné době jsou zde situovány odbavovací haly brněnského letiště) a hořící se zřítil 
poblíž Slatinky do čerstvě zoraného a dešti rozmáčeného pole, v současné době je to nejzápadnější 
část u hranic nynějšího letiště.
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 Krátce po havarii se na místo dostavili zástupci německých úřadů a místo uzavřeli. Ohořelé 
torzo těla nechali sedlákem p. Šmahou převézt do slatinské márnice a následujícího dne večer bylo 
tělo  místním  hrobníkem p.  Svobodou   za  účasti  tajemníka  obce,  zástupce  německých  úřadů  a 
pravděpodobně i p. faráře z Líšně, pohřbeno  a hrob byl označen tabulkou Unbekante Englischer 
Soldat.  Ostatky  2/Lt.  Kigginse  setrvaly  na  slatinském hřbitově  až  do  18.  září  1946,  kdy byly 
americkou  exhumační  jednotkou  vyzvednuty  a  po  přeložení  do  speciální  rakve  převezeny  na 
brněnskou  Novou  radnici,  kde  proběhl  slavnostní  pietní  akt.  Pak  byly  ostatky  převezeny  na 
francouzský  válečný  hřbitov  St.  Avold,  ale  již  v  prosinci  1949  na  žádost  rodiny  byly  ostatky 
převezeny do Toleda v USA na hřbitov Ottawa Hills Memorial Park.

Koncem roku 2006 vznikla z iniciativy Slatinského historického klubu, především jeho člena p. 
Ivo Koukoly, myšlenka důstojného připomenutí památky zahynulého letce pokusem nalézt trosky 
letounu.  A  tak  7.  března  2007  díky  Historickému  oddělení  Moravského  zemského  muzea, 
Brněnskému městskému střeleckému sboru, Svazu letců a veteránů ČR, s podporou MČ Brno – 
Slatina a vojenským badatelům p. Ing. Miroslavu Kopeckému z Tuřan, p. Jana Mahra z Miroslavi, 
p.  Vlastimilu  Schildbergerovi  st.  i  ml.  z  Brna,  PhDr.  Jana Břečky,  Mgr.  Roberta Kupsy,  Jiřího 
Krauseho a dalších, proběhl první průzkum a pokus o lokalizaci místa havarie.

Slavnostní odhalení pomníku W. L. Kigginsovi
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Pomník W. L. Kigginse

Pamětnice Vlasta Blatná, provd. Stěpánková a Věra Veverková, provd. Kučerová ze Slatinky, i 
přes to, že zmizely meze mezi poli a nyní je v prostoru jeden veliký lán, s rozptylem 50 m určily 
místo  havarie  a  skutečně  pomocí  detektorů  kovů bylo  zjištěno,  že  kromě nalezených drobných 
artefaktů se pod zemí nachází větší kovový předmět. V zemi se ale nedalo kopat, nastupovala voda 
a  tak  se  muselo  počkat  na  pozdější  dobu  a  velkou  techniku.  Pomohl  předseda  představenstva 
Letiště  Brno a.  s.  pan Jiří  Filip,  který dal  k dispozici  bagr  a 18.  dubna 2007 dopoledne došlo 
k dalšímu průzkumu lokality za přítomnosti pracovníků MZM, Leteckého muzea Vyškov a výše 
jmenovaných   badatelů  i  nejmenovaných  účastníků.  Výsledek  předčil  očekávání.  Hladina  vody 
poklesla, takže nebylo potřeba vodu odsávat a v hloubce 170 cm se objevil 70 kg vážící reduktor 
(převodník síly motoru na čtyřlistou vrtuli) vč. segmentu natáčení listů vrtule. Dále byly nalezeny 
části  palubní desky a hydrauliky,  zbytky gumových hadic,  ohořelé obložení pilotní  kabiny,  část 
antény,  střepy z plexisklového krytu kabiny a další zajímavé nálezy.  Nejpřekvapivějším nálezem 
byly roztříštěné kosti dolní končetiny vč. levého kyčelního kloubu a úlomků pánve. Tato skutečnost 
tak potvrdila vzpomínky pamětníků o pohřbení pouze torza těla.  Díky přítomnému MUDr. Ivanu 
Šafránkovi a pracovníkům MZM Brno byly kosterní pozůstatky odvezeny k odborné konzervaci a 
poté předány  Pohřební a hřbitovní službě v Brně. MZM Brno v souladu s mezinárodní dohodou o 
válečných hrobech oslovilo  americkou ambasádu,  aby zaujala  stanovisko k nálezu části  ostatků 
vojáka, který je již 57 let oficielně pohřben v USA v městě Toledo.

 Zřejmě tedy vše, co se zarylo do země, tam zůstalo, a Němci odvezli tenkrát jen trosky, které 
zůstaly na povrchu pole.
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Již začátkem roku se ujala myšlenka, že americký letec je jediná oběť války na území Slatiny, 
která  nemá pomník.  Nezměrné  úsilí  vyvinul  Ivo Koukola,  který  oslovil  slatinské  podnikatele  i 
soukromé osoby a podařilo se mu shromáždit potřebnou sumu finančních prostředků na postavení 
pomníku. Celou akci zaštítil Úřad městské části Brno – Slatina, který nákladem ze svého rozpočtu 
nechal opravit pomník obětem I. a II. světové války, a to ve výši 57 tis. Kč. Příprava postavení a 
odhalení  pomníku  W.  L.  Kigginsovi  probíhala  od  zimy  až  do  13.  října  2007,  kdy  došlo 
k slavnostnímu odhalení  pomníku.  Návrh pomníku ve tvaru části  křídla  letadla  vyšel  z  diskuze 
všech zúčastněných vojenských badatelů a byla použita mrákotínská žula stejně jako byla použita 
na  již  stojící  pomník  obětem obou  světových  válek,  protože  nový  pomník  bude  stát  vedle  již 
stávajícího před slatinským kostelem Povýšení sv. kříže

Zhotovení  pomníku  bylo  zadáno  firmě  Jaroslav  Knoll,  zpracování  kamene,  63700  Brno, 
Lelkova číslo 43. Cena za zhotovení vyšla na 39 tis. Kč. Dále byla zhotovena kolem stávajícího 
pomníku nová obruba za 19 tis. Kč. To vše ze sponzorských peněz. Ze sponzorských peněz bylo 
financováno i vydání pamětní publikace, kterou sestavil Ivo Koukola a byla vytisknuta i svázána ve 
firmě Ivo Koukoly „Brko s. .r o.“ v nákladu 850 kusů za celkovou cenu 130 tis. Kč. Kniha vyšla 
pod názvem Američtí hloubkoví stíhači nad Brnem. Nebyla prodejná, rozdávala se účastníkům při 
slavnostním odhalení  pomníku a  náklad  nestačil  pokrýt všechny zájemce.  (Pan Ivo Koukola se 
rozhodl,  že  druhé přepracované  vydání  pro velký  zájem veřejnosti  vydá  ve svém vydavatelství 
svým nákladem, aby uspokojil všechny zájemce. Kniha má vyjít  v roce 2008 pod názvem Bílé 
hvězdy nad Brnem.)

Pochod účastníků v historických uniformách

Postupně se vykrystalizovala i podoba pietní vzpomínky v souvislosti s odhalením pomníku. 
Termín byl stanoven na sobotu 13. října 2007 ve 14,30 hod. Akce byla velkolepá. Přijeli členové 
Military Clubu z Plzně s americkými historickými vojenskými vozidly, Klub vojenské historie, 43. 
pěší pluk Brno, originální německý flak přivezl pan Léhar ze Zvole na severní Moravě ,vojenská 
posádková dechová hudba z Olomouce a vzácní hosté: poslanec Evropského parlamentu RNDr. 
Petr Duchoň, za Jihomoravský kraj přijel 1. náměstek hejtmana Ing. Milan Venclík, krajský radní 
Ing. Václav Horák, primátor města Brně Roman Onderka, veterán R. A. F. plukovník Emil Boček, 
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členové Svazu letců ČR, příslušníci několika vojenských útvarů České armády, členové Brněnského 
městského  střeleckého  sboru  v  Brně  a  členové  klubů  vojenské  historie  z  celé  republiky  a  v 
neposlední řadě mnoho občanů nejen ze Slatiny, ale z širokého okolí.

Po slavnostních  projevech byl  pomník  odhalen  za zvuků kostelních  zvonů a  D.  P.  farářem 
Františkem Vavrušou požehnán. Pak se šlo v průvodu spolu s vojenskými historickými vozidly na 
Sluneční dvůr, kde si zájemci jednak mohli prohlédnout historickou vojenskou techniku a jednak 
shlédnout instalovanou výstavu  o vývoji našeho letectva vč. nalezených artefaktů z trosek letounu 
W. L. Kigginse.

Účastníci z Military Clubu z Plzně

Tímto aktem byl splacen dluh mladému Američanu, který položil svůj život za to, abychom my 
mohli žít v míru. Dle vyjádření RNDr. Duchoně akce přesáhla daleko hranice města Brna.

4.  Odvolání ředitelky Základní školy a Mateřské školy na 
Jihomoravském náměstí 2

V listopadu 2006 provedla na této škole kontrolu Krajská hygienická stanice v Brně a zjistila, že 
sociální zařízení školy je v havarijním stavu a neodpovídá hygienickým předpisům. Ředitelka školy, 
Mgr. Helena Skolková,  po seznámení se zprávou nepřijala potřebná opatření k nápravě závad a 
přidělenou dotaci 370 tis.  Kč investovala na podzim do vybudování nové studovny, i když tato 
mohla  být  zřízena  v  některé  z  volných  tříd.  Rovněž  tak  o  50  tis.  Kč  požádala  paní  ředitelka 
v prosinci 2006 na zakoupení interaktivní tabule,  při čemž věděla,  že sociální  zařízení musí být 
opraveno, jinak k 31. 12. 2007 hrozí uzavření školy.  27. 2. 2007 provedla komise MČ kontrolu 
prostor, ale havarijní stav nebyl řešen. Stejně tak do 30. 5. 2007 se nic nedělo.  V nevyužitých 
prostorách školy byl  navíc  nepořádek vč.  nevhodného uskladnění  učebnic  vzhledem k nosnosti 
prostor, kde jsou skladovány.

Paní  ředitelka  si  stěžovala  na  dlouhodobé  problémy  s  hospodářkou  školy,  která  je 
dlouhodobě  nemocná  a  s  ní  nespolupracuje.  Problémy  s  hospodářkou  vyústily  v  okamžitou 
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výpověď ke dni 10. 5. 2007. Za období  2,5 roku, kdy byla  paní Skolková ve funkci, odešlo 9 
pedagogů, což přináší změny rozvrhu, konkrétně ve školním roce 2006 – 2007 byl měněn třikrát.  

Na zasedání Rady MČ byla paní ředitelka pozvána, aby vysvětlila dlouhodobé problémy 
v hospodaření školy, výpadek příjmů z pronájmů školy i problémy při uzavírání smluv na pronájem 
tělocvičny. 

Rada MČ Brno – Slatina považovala stav ve škole za neúnosný a proto na svém zasedání 31. 
5. 2007 navrhla Radě města Brna odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 paní Mgr. 
Heleny Skolkové.

Tolik stanovisko Rady MČ Brno – Slatina.

Dne 13. 6. 2007 obdržela Rada MČ petici proti odvolání paní ředitelky, která obsahovala 
452 podpisů. Tuto petici Rada MČ postoupila Radě města Brna, která je kompetentní o odvolání 
rozhodnout.  Dále  Rada  MČ  obdržela  několik  dopisů  a  telefonických  stížností  na  způsob 
shromažďování podpisů pro petici.

Stanovisko k návrhu na  své  odvolání  publikovala  v  Aktualitách  o Slatině  paní  Mgr.  H. 
Skolková v „Otevřeném dopise rodičům a celé slatinské veřejnosti“, ve kterém mimo jiné uvádí:

1. přebírala jsem školu v roce 2005 s klesajícím počtem žáků

2. usilovala jsem o zvýšení prestiže školy

3. vytvářela jsem za spolupráce s pedagogickým sborem příjemné a klidné prostředí zdravé 
škol

4. jako členka sdružení Slatina dětem jsem se podílela na organizování mimoškolních akcí

5. vybudovala jsem v MŠ logopedickou třídu a zvýšila kapacitu MŠ o 24 dětí

6. v 6/06 mně Rada MČ schválila finance na vybavení informačního centra

7. v 11/06 jsem ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí chtěla podpořit získání financí na 
rekonstrukci sociálního zařízení ve škole, což se později obrátilo proti mně

8. ve školním roce 2006/2007 bylo do 1. třídy zapsáno 48 žáků, o rok později již 55 žáků a 38 
žáků přišlo do jiných tříd

9. řešení problémů s ekonomkou bylo velmi náročné, její činnost jsme si rozdělili mezi mne, 
sekretářku a mého zástupce. Nakonec pomohl finanční odbor MČ a Ing. Hana Světelská 
provedla  uzávěrku  za  I.  čtvrtletí.  Na  základě  zjištěných  nedostatků  byl  s  ekonomkou 
rozvázán pracovní poměr

10. snažila  jsem  se  získat  prostředky  na  opravu  sociálního  zařízení  i  mimo  rozpočet  MČ, 
zajistila jsem cenové nabídky na rekonstrukci od tří firem

11. gymnázium Educanet odstoupilo od pronájmu 5 místností pro školní rok 2007/2008, protože 
zřizovatel školy nepovolil sídlo firmy a další dva zájemci ztratili zájem o pronájem z důvodu 
zvýšení nájemného dle nového metodického pokynu zřizovatele školy

12. v  tomto  školním  roce  jsem  pracovala  na  rozšíření  internetu  do  všech  kabinetů,  Česká 
spořitelna  sponzorsky  poskytla  nové  počítače  a  od  září  2007  bude  mít  škola  dvě  plně 
vybavené počítačové učebny

13. jednání 30. 5. a 31. 5. 2007 na mimořádné Radě MČ bylo pro mne stresující, protože bez 
potřebných dokladů jsem námitky nemohla dostatečně vysvětlit
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14. kontrola ČSI, která na škole probíhala začátkem června, shledala všech kontrolovaných 14 
bodů v souladu s právními předpisy a Inspekce konstatovala, že škola funguje výborně

15. na moji podporu byla zorganizována petice, kterou až na jednu výjimku podepsali všichni 
pedagogičtí pracovníci školy, přesto návrh na mé odvolání byl odeslán na Odbor školství 
MMB

16. za 2,5 roku na mne nebyla  vznesena jediná stížnost  a  najednou  přicházely stížnosti  na 
ÚMČ, byla zorganizována antipetice na mé odvolání a považuji za lživé a nepravdivé, že 
jsem petici na mé setrvání ve funkci organizovala já a rodiče se podepisovali pod nátlakem

17. jsem přesvědčena, že jsem škole byla velmi prospěšná, dle zprávy KHS je škola pod mým 
vedením jedna z nejlepších v Jihomoravském kraji, na kterou může být Slatina hrdá.

Toto jsou v kostce shrnuté hlavní body otevřeného dopisu paní Mgr. Heleny Skolkové.

Na mimořádném zasedání Rady MČ Brno – Slatina bylo zrušeno usnesení přijaté dne 31. 5. 
2007  na  14.  zasedání  RMČ  a  to  návrh  na  odvolání  ředitelky  Základní  a  Mateřské  školy  na 
Jihomoravském náměstí 2 Mgr. Heleny Skolkové

5.  Pietní akty na uctění těch, kteří se zasloužili za naši 
svobodu

Dne 26. dubna 2007 v 16,30 se sešli občané u pomníku padlých před kostelem, aby uctili památku 
těch,  kteří  přispěli  k našemu osvobození  z nacistické poroby a to nejen ruských, rumunských, 
polských a amerických vojáků, kteří padli v bojích na našem území, ale památku i občanů, kteří 
bojovali  na frontě  nebo v partyzánských  oddílech  a  i  těch,  kteří  přišli  o  život  při  výslechu na 
gestapu, v koncentračních táborech nebo při náletu.

Potom se občané odebrali k čestnému hrobu na hřbitově a k pylonu Rudé armády u silnice 
na Vyškov. Zasvěcený projev o událostech v II. světové válce už tradičně přednesl PhDr. Karel 
Janiš, který v každém svém vystoupení seznamuje občany s dalšími fakty, o kterých ještě nemluvil. 
Škoda, že jeho projevy nejsou zachyceny písemně.

V dějinách Československé republiky je 28. říjen 1918 spojen s jejím vznikem. I v roce 
2007 si tuto událost připomněli občané shromážděním u pomníku padlých před kostelem Povýšení 
sv.  kříže  a  u  čestného  hrobu  obětí  druhé  světové  války  na  místním  hřbitově.  Založení 
Československé republiky před 89 lety  a  velké úsilí  o  její  obnovu v letech  nacistické  okupace 
našich zemí se neobešlo bez obětí i z řad slatinských občanů. Jejich památku uctili občané ve středu 
24. října v 16,30 hod. u pomníku padlým v obou světových válkách, nyní již také i u pomníku 
americkému letci, jedinému, který zahynul na území města Brna, před kostelem Povýšení sv. kříže.

6.  Slatinský historický klub
Dne  12.  10.  2006  projednali  členové  dosavadního  Slatinského  historického  kroužku  návrh  na 
příhodnější název a to:  Slatinský historický klub.  Při hlasování šest  členů souhlasilo,  jeden se 
vyjádření zdržel.

Od začátku roku 2007 členové klubu věnovali velkou pozornost přípravě postavení pomníku 
americkému  letci  Williamu  L.  Kigginsovi.  Záležitost  byla  projednávána  na  schůzkách  klubu a 
u pana starosty Ing. Navrátila proběhlo celkem 7 oficiálních schůzek, jichž se kromě Ing. Navrátila 
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a  paní  Jochmanové  z  ÚMČ zúčastňovali  I.  Koukola,  Ing.  Reichstädter,  CSc.,  PhDr.  Janiš.  M. 
Buršíková, PhDr. plk. Oldřich Rampula a Slavomír Létal ze Svazu letců ČR, páni Schildbergerové 
st.  i  ml.,  příp.  další  pozvaní  hosté.  Na schůzkách se  krystalizoval  tvar  pomníku,  jeho zajištění 
u kameníků,  příprava průběhu celého pietního aktu při  odhalení.  Každý ze zúčastněných si  pak 
odnášel  svoje  úkoly k provedení  a  jejich splnění  bylo  důsledně kontrolováno na další  schůzce. 
Velkým problémem bylo finanční zajištění akce – zde odvedl největší kus práce I. Koukola, který 
oslovil  slatinské  podnikatele  i  soukromé osoby a  tak se  na zvláštním účtě  MČ Brno – Slatina 
shromáždilo  dostatečné  množství  prostředků,  aby   se  pomník  vč.  pamětní  publikace  mohl 
realizovat. Publikaci sestavil Ivo Koukola jednak ze svých článků a jednak z článků vojenských 
historických  badatelů  amatérských  i  profesionálních  a  vybavil  publikaci  množstvím  fotografií 
historických  i  současných.  V  časopise  Letectví  vyšla  recenze  této  knihy  a  byla  zde  vysoko 
hodnocena jak po stránce obsahové, tak po stránce grafického a technologického zpracování, byla 
zde  vyzdvižena  skutečnost,  že  kniha  je  doplněna  i  anglickým resumé,  což  není  obvyklé.  Byla 
vysoce pochválena i tiskárna Brko za odvedenou práci.

Další velmi rozsáhlou problematikou je shromažďování materiálů o obětech I. i II. světové 
války a účastnících bojů a legionářích. Každý z členů klubu přispívá zjištěnými informacemi a Ing. 
Reichstädter CSc. pak zpracovává zjištěné skutečnosti do finální podoby. Neocenitelným zdrojem 
je Státní vojenský archív v Praze, kam každý měsíc dojíždí Luboš Krejčí,  člen našeho klubu, a 
ofotografovává  objednané  dokumenty.  Je  škoda,  že  v  archívu  jsou  ochotni  nachystat  materiál 
maximálně jen za 10 osob, což znamená další a další cesty. Pro rok 2008 máme od MČ přislíbeno 
zaplatit jízdenky za 4 cesty, přičemž náklady na jízdenky za jednu cestu činí cca 300 Kč. Luboš 
Krejčí nafocené materiály pak převádí jednak do papírové podoby a jednak archivuje na CD disk. A 
předá to B. Reichstädterovi k dalšímu zpracování. Práce je to mravenčí, ale pomalu se tvoří obraz 
o všech, kteří nějakým způsobem aktivně byli aktivně zapojeni do válečného dění. Jsme si vědomi, 
že později už by se získané informace nedaly zjistit a mnohé hrdinství našich spoluobčanů by bylo 
úplně zapomenuto.

Na zasedání klubu jsou zváni i znalci  různých historických oborů – např. pan Pyllmajer, 
odborník na problematiku ruských legií v I. světové válce, paní Jemelková, vedoucí DDM Fantázia, 
pan  Schildberger  Vlastimil  st.  amatérský  vojenský  badatel,  pan  Schildberger  ml,  pracovník 
historického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, z ÚMČ pan starosta Ing. Jiří Navrátil a 
paní Martina Jochmanová, z Tuřan badatel Ing. Miroslav Kopecký a další.

Pan Reichstädter pokračoval v bádání v archívech a našel zde velmi zajímavé materiály, 
např. další informace o čtenářském spolku Vlast, založení mateřské školky atd.

PhDr.  Karel  Janiš  pravidelně  přispívá  svými  aktuálními  články  do  Aktualit  o  Slatině, 
oblíbený je  jeho seriál  „připomínáme si“,  v  kterém připomíná  chronologicky řazená  významná 
výročí.

Pan Ing. Lubomír Vysočan je předsedou osadního výboru Osada pod Stránskou skálou a 
kromě zasvěcených článků v Aktualitách o Slatině připravuje rozsáhlé pojednání o Stránské skále.

Jan Štěpánek je nezastupitelný pamětník slatinských událostí a života a pamatuje si historky 
nejen zajímavé, ale i zábavné. Zachycení jeho vzpomínek je velmi cenné pro poznání dřívějších 
poměrů.

Obdobně  velkým pamětníkem je  i  pan  František  Sklenář,  který  statečně  bojuje  se  svou 
nemocí a s neutuchajícím elánem píše do Aktualit o Slatině své vzpomínky a zorganizoval i setkání 
osmdesátníků – slatinských občanů, narozených v roce 1927. Pan František Sklenář se dožil 10. 11. 
2007 osmdesátin.
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Klub stále rozšiřuje historický archív o nové přírůstky, velmi cenným byl dar od Dr. Ing. 

Dlezka, který daroval do archívu legionářský deník svého otce, stejně tak vnuci Františka Pařízka, a 
to  František  Pařízek  nejml.  a  Anna Vaňková,  roz.  Pařízková poskytli  rovněž legionářský deník 
svého dědečka.

V roce 2007 nám přibyl nový člen, a to Lubomír Krejčí z ulice Tuřanka 42 a okamžitě se 
z něho stal velmi platný člen. Umí dobře fotografovat a je znalec válečné historie II. světové války.

Na zasedání v srpnu se členové usnesli podat žádost na ÚMČ, aby bylo profinancováno 
zhotovení  pamětní  desky u příležitosti  100.  výročí  od úmrtí  a současně i  odchodu do důchodu 
nadučitele Antonína Tillhona. B. Reichstädter napsal na ÚMČ žádost o zařazení do rozpočtu na rok 
2008 a cena byla vyčíslena na 10 tis. Kč. Doufejme, že náš požadavek bude vyslyšen a zařazen do 
rozpočtu na rok 2008.

Pomalu,  ale jistě, se začíná rýsovat už obsah pro třetí  knížku o Slatině,  doufejme, že se 
podaří ji vydat.
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II.  Zprávy ze zastupitelstva
1.  Prosinec 2006
Rada městské části schválila  zřízení následujících komisí a jmenovala jejich členy a předsedy:

• komise rozvoje Slatiny – předseda Ing. František Keberle

členové: Jaroslav Kučera, Martin Drápal, JUDr. Jaroslav Dostál, Ing. Jaromír Weinlich, 
Ing. Jolana Klajsnerová a Ing. Arch. Gabriel Kopáčik

• komise  sociální  a  zdravotní –  Ilona  Rošická,  Marie  Kheilová,  Lada  Lobová,  MUDr. 
Zuzana  Fialová,  Vladimír  Krejčí,  Margita  Hrušková,  Lenka  Hodaňová,  Mgr.  Věra 
Mazánková

• komise majetková – předseda JUDr. Danuše Motáčková

členové: Bc. Ivan Ondřík, Evžen Šik, Miroslav Judas, Irena Sochová

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

členové: Michal Nos, Ivan Socha, Petr Čampa, František Harašta, Oldřich Miklík, Pavla 
Vonášková

• komise bytová – předseda Radomír Křemeček

členové: Ing. Zdeňka Vítková, JUDr. Margita Dostálová, PhDr. Karel Janiš, Ludmila 
Sedláčková, Helena Rozsypalová.

Rada MČ jmenovala Ing. Zdeňka Ondrejecha  ředitelem Technických služeb Brno – Slatina a to 
s účinností od 1. 1. 2007.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007 s příjmy 35 682 tis. Kč
s výdaji 47 987 tis. Kč

což předpokládá financování (přijaté půjčky) 12 305 tis. Kč
Dále  byl  schválen  rozpočet  VHČ  (vedlejší  hospodářská  činnost),  konkrétně  bytové 

hospodářství s výnosy a i náklady 22 982 tis. Kč.

2.  Leden 2007
Pro období 2006 – 2010 byla jmenována likvidační komise ÚMČ ve složení: Bc. Stoklásková, Ing. 
Krupová, pí Holoubková, p. Čech, pí Rumpíková a JUDr. Dostál.

Zastupitelstvo  podmiňuje  souhlas  s  výstavbou  Šlapanické  průmyslové  zóny  s  realizací 
kompletního východního obchvatu Slatiny, který zajistí přímé napojení ŠPZ na dálnici D1.

3.  Únor 2007
Rada  MČ  schválila  zvýšení  příspěvku  na  provoz  ZŠ  Přemyslovo  náměstí  1  o  90  tis.  Kč  na 
přebudování sborovny na třídu.
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Zastupitelstvo MČ schválilo změnu rozpočtu, a to o přijetí dotace na sociální dávky ve výši 
800 tis. Kč a dotace na školství a to pro MŠ Jihomoravské náměstí 5 ve výši 321 tis. Kč.

4.  Březen 2007
Byla  oficielně  schválena  změna  názvu  osady  Černovičky  na  Osadu  pod  Stránskou  skálou  a 
předsedou byl  jmenován opět  Ing.  Lubomír  Vysočan,  členy Jaromíra  Rodová,  Michal  Příhoda, 
Vlastimil Hradský a Ing. Tomáš Vymětal.

Zastupitelstvo  navrhlo  ke  Dni  učitelů  v  roce  2207  udělení  ocenění  za  dlouhodobou 
pedagogickou činnost PaeDr. Jarmilu Balejovou ze ZŠ Jihomoravské náměstí a za dlouhodobou 
pedagogickou tvůrčí činnost  PaeDr. Ivetu Mervartovou.

5.  Duben 2007
Rada MČ schválila přidělení bytů dvěma žadatelkám dle pořadníku.

Byla ukončena smlouva o právní pomoci s advokátkou Mgr. Šárkou Malovanou z Čáslavi 
k 30. 4. 2007.

Z  důvodu  zhoršení  životního  prostředí  byla  schválena  po  dobu  budování  nástaveb  na 
bytových domech sleva na nájemném.

Rada MČ s účinností  od 26. 4. 2007 jmenovala  vedoucím bytového odboru pana Ing. 
Karla Cenka místo Ing. Jiřího Zúbka, který 6. 1. 2007 náhle zemřel přímo u svého pracovního 
stolu v kruhu svých spolupracovníků z bytového odboru.

Byla podána žádost o přidělení finančních prostředků na rekonstrukci veřejně přístupného 
dětského hřiště při ul. Bučovická 

Byly zakonzervovány 3 studny a prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami u tří 
veřejných studní do termínu 30. 6. 2007

Byla odpuštěna platba  nájemného za používání prostor v objektu radnice na Přemyslově 
náměstí  18 divadelnímu souboru J. K. Tyla za I.  pololetí  2007 ve výši 5 500 Kč za podmínky 
vykonání údržbových prací v pronajatých prostorách.

Rada  MČ  odvolala  redakční  radu  Aktualit  o  Slatině  a  jmenovala  novou  ve  složení: 
předseda Jiří Toman,  členové  Jan  Čech,  Naděžda  Dušová,  Karel  Janiš,  Evžen  Šik  a  Markéta 
Kučerová

Rada MČ dále uložila Majetkovému odboru vyhledat vhodné lokality na území Slatiny pro 
umístění dětských hřišť a prověřit možnost zřízení dětského hřiště v areálu školní zahrady při ZŠ 
Přemyslovo náměstí a starostovi zajistit, aby MČ Slatina byla zařazena mezi účastníky všech řízení, 
týkajících se záměru CTPark Šlapanice, fáze I, II – technické vybavení území. 

Zastupitelstvo schválilo financování II. etapy regenerace v celkovém objemu cca 48 mil. Kč 
u 15 domů na ulici Rousínovská a 3 domů na ulici Prostějovská, a to pomocí úvěru ve výši cca 37 
mil. Kč na dobu 15 let a příspěvku z Fondu bytové výstavby města Brna v celkové výši 11 760 
tis. Kč.

Byl  schválen  závěrečný  účet  za  rok  2006,  který  obsahoval  zprávu  auditora,  výsledky 
hospodářské  činnosti  i  vedlejší  hospodářské  činnosti,  přehled  finančního  vypořádání  s  městem 
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Brnem, přehled dlouhodobých závazků MČ a vyúčtování sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje, 
a to bez výhrad.

Dále  byla  schválena  veřejná finanční  podpora  neziskovým organizacím z  rozpočtu  roku 
2007 ve výši 263 tis. Kč s tím, že celkový objem bude kryt z rozpočtu z nespecifické rezervy.

6.  Květen 2007
V tomto měsíci se konaly dvě schůze RMČ a mj. byl schválen pořadník na byty, byla vybrána firma 
Pramos  a.s. ze Šitbořic na výměnu oken a dveří za plastové pro 7 domů na Vlnité ulici.

Byla stanovena doba provozu fontány na Přemyslově náměstí ve všední dny od 11 hod. do 
21 hod., v sobotu a neděli od 10 hod do 21 hod.

Rada  schválila  podání  návrhu  Radě  města  Brna  na  odvolání  ředitelky  ZŠ  a  MŠ Brno, 
Jihomoravské náměstí 2 paní Mgr. Skolkové.

Rada nesouhlasila se zřízením parkovacích míst za domem Vlnitá 5, 7 z důvodu nedostatku 
finančních prostředků.

Zůstávají  zachována pískoviště na ulici  Kroměřížská,  Rousínovská,  Hliník a Langrova a 
postupně  budou vybudována nová pískoviště na ul. Bučovická, Dědická – terénky, Kikerleho, park 
Vlnitá  Podstránská – parčík, Černozemní a Slatinka.

Navyšuje se náklad Aktualit o Slatině na 3 700 výtisků na jedno číslo, počínaje měsícem 
červenec  2007.

7.  Červen 2007
Byl schválen dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské 
náměstí 2 ve znění, které bylo projednáno a schváleno na zasedání ZMČ Brno – Slatině dne 28. 4. 
2007.

8.  Červenec 2007
Rada  schválila  uzavření  smlouvy  na  I.  etapu  rekonstrukce  ZŠ  a  MŠ  Jihomoravské  náměstí  2 
s firmou PSK Brno s.r.o.

Byla  ustavena  komise  na  posouzení  záměru  na  úpravu  areálu  Terének  ve  složení:  Ing. 
Jaromír Weinlich, Evžen Šik, Ing. Václav Klajsner, Ing. Jiří Navrátil a Jiří Ides. Komise měla za 
úkol  posoudit  návrhy,  které  předložily  kluby  zastupitelů  za  ODS,  za  Sdružení  nezávislých 
kandidátů za všestranný rozvoj Slatiny a za koalici ČSSD, KDU-ČSL a SNK-ZVRS a stanoviska 
komisí Rady MČ

Rada zrušila své usnesení z 31. 5. 2007, tj.  návrh RMB na odvolání ředitelky ZŠ a MŠ 
Jihomoravské  náměstí  2  Mgr.  Heleny Skolkové a  pověřila  místostarostu  odesláním upozornění 
Mgr. Skolkové na porušení pracovních povinností v návaznosti na provedenou kontrolu KHS ze 
dne 9. 11. 2006

Dále Rada uložila místostarostovi, aby pravidelně 1x čtvrtletně svolával informační schůzku 
s ředitelkami školských zařízení MČ Brno - Slatina
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9.  Srpen 2007
Rada  MČ  projednala  hospodářské  výsledky  obou  ZŠ,  MŠ,  Technických  služeb  i  bytového 
hospodářství a vzala je na vědomí.

V zimním období nejsou udržovány schody na mostě na ulici Tuřanka a schody v sídlišti, 
spojující ulici Dědickou s ulicí Rousínovskou. Dodavatelem oprav chodníku materiálem asfalt na 
území Brno – Slatina je firma Pavla Gritzbacha ze Želešic.

Řediteli  TS  bylo  uloženo  předložit  radě  návrh  na  eliminaci  záporného  hospodářského 
výsledku za I. pololetí 2007.

10.  Září 2007
Zastupitelstvo schválilo hospodářské výsledky za I. pololetí 2007, byly schváleny podmínky smluv 
o převodu vlastnictví bytových jednotek vč. výše kupní ceny v domovním celku Rousínovská číslo 
2, 4 a 6.

Byl schválen poplatek ze psů:

základní sazba bytový dům................................................................1 200 Kč/rok
základní sazba rodinný dům do 2 byt. jednotek (vlastní výběh)..........250 Kč/rok
ostatní.................................................................................................1 500 Kč/rok
u osob pobírajících starobní, vdovský, vdovecký a invalidní

důchod vč sirotčího důchodu......................................................150 Kč/rok
Dále byl schválen poplatek za užívání veřejného prostranství:

umístění prodejních zařízení – pevné stánky:
0,1 – 10 m2...............................................................................6 600 Kč/rok
10,1 – 20 m2...........................................................................14 500 Kč/rok
20,1 – 30 m2...........................................................................22 000 Kč/rok

restaurační zahrádky, občerstvení před prodejnami.................................6 Kč/m2/den

Rada schválila cenu elektronické formy Druhé knížky o Slatině na CD  nosiči v plastikové 
slim-krabičce ve výši 50 Kč za kus.

Bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy,  jíž se pronajímají pozemky v lokalitě Skalky 
sdružení SK Slatina

Od 1.  10.  2007  bude  bytovému  odboru  poskytovat  právní  pomoc  kancelář  AK Coufal, 
Georges and Partners.

S účinností od 1. 10. 2007 je na ÚMČ 27 zaměstnanců, z toho 26 úředníků.

Mgr.  Brankovská,  ředitelka ZŠ na Přemyslově náměstí,  má schválenu pracovní  cestu do 
Utrechtu v říjnu na jeden týden, a současně jí Rada MČ navrhla odměnu 10 000 Kč za mimořádný 
pracovní výkon.

Bylo odsouhlaseno zvýšení kapacity školní jídelny z 110 na 120 žáků.

Rada MČ pověřila firmu FIZA a.s. Hrozňatova 3 v Brně provedením auditu hospodaření 
Základní školy a Mateřské školy na Jihomoravském náměstí 2.
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11.  Říjen – listopad 2007
Rada MČ schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z programu „Dětská hřiště“, vyhlášeného 
Jihomoravským krajem, na realizaci dětského hřiště v areálu zahrady ZŠ na Kikerleho ulici.

Firmě BRKO s.r.o byla zadána zakázka zhotovit pamětní publikaci u příležitosti odhalení 
pomníku  americkému  letci,  který  zahynul  v  roce  1944  poblíž  Slatiny.  Jedná  se  o  700  kusů. 
Financování je zajištěno sponzorskými dary.

Byl  schválen příspěvek na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Obytný soubor 
Šmahova  - I. etapa mezi statutárním městem Brnem a MČ Brno – Slatina jako poskytovatelem na 
straně jedné a Sdružením stavebníků tvořeným Bouwfonds ČR bytová  výstavba s.r.o.  a  Stavos 
Brno, a.s. jako příjemcem na straně druhé.

Rada MČ odmítla vyhovět části nájemců o zrušení odprodeje bytového domu Bučovická 8, 
10 a 12.

12.  Prosinec 2007
Zastupitelstvo ustanovilo pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých stran a sdružení na 
vytvoření  nového jednacího  řádu  a  uložilo  kontrolnímu  výboru  dopracovat  kontrolu  nájemních 
smluv uzavřených ZŠ a MŠ  Brno, Jihomoravské náměstí 2 a ZŠ Brno, Přemyslovo náměstí 1 ve 
školním roce 2006 – 2007 takto:  uvést  seznam uzavřených smluv,  předpis úhrad za nájemné a 
skutečně přijaté platby.

Dále  bylo  kontrolnímu  výboru  uloženo  provést  kontrolu  RMČ  při  výběru  a  uzavření 
smlouvy na právní  službu s AK Coufal,  Georges  and Partners  a  zastupitelstvem nebyla  přijata 
zpráva kontrolního výboru o postupu RMČ při výběru a uzavření smlouvy na právní služby s JUDr. 
Milanem Švejdou, PhD.

Zastupitelstvo schválilo opravu mostu na Holzové přes ulici Ostravská a schválilo i zřízení 
bezpečnostní komise o pěti členech a složení ze zástupců politických klubů.

Bylo  schváleno  uzavření  smluvního  vztahu  s  poskytovatelem  služby  SMS  Infokanál, 
společností  Qbizm  Technologies,  a.s.  na  provozování  služby  v  rozsahu  základního  modulu 
s účinností od 1. 3. 2008

Cena vstupenky s místenkou na 4. společenský ples MČ Brno – Slatina  byla schválena ve 
výši 120 Kč a cena losu do tomboly ve výši 10 Kč/jeden los.

13.  Výsledky hospodaření Městské části Brno – Slatina za rok 
2007

rozpočet skutečnost

příjmy 52 939 tis. Kč 53 272 tis. Kč

výdaje 75 410 tis. Kč 72 837 tis. Kč

Vyšší  výdaje  byly  kryty  zejména  úvěrem na  dokončení  I.  etapy  regenerace  panelových 
domů a prostředky z minulého roku.
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Z větších investic je třeba zmínit:

zahájení rekonstrukce ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2.........................4 744 tis. Kč

rekonstrukce hřiště Bučovická.....................................................................936 tis. Kč

dokončení I. etapy regenerace panelových domů...................................28 649 tis. Kč

technická infrastruktura Šmahova ulice....................................................3 000 tis. Kč

Pracovníci Úřadu městské  části Brno – Slatina
Vedení radnice: starosta Ing. Jiří Navrátil

místostarosta Jiří Ides
tajemnice Bc. Danuše Stoklásková
sekretariát Lenka Hodaňová

Všeobecný odbor: JUDr. Radim Janků
Věra Hladíková
Martina Jochmanová

Finanční odbor: Zuzana Wiesnerová
Jana Kosičková
Oldřiška Šilhanová

Majetkový odbor: Ing. Jana Krupová
Eva Hofírková
Petr Kváš

Odbor sociální péče: Věra Vorlová
Marta Letochová
Markéta Burešová
Eva Pořízková

Technický odbor: Ing. Naděžda Machová
Ing. Jana Vlková
Ing. Emilie Havlíčková
Bc. David Fater
záloha 1 pracovní místo
Mgr. Jaroslava Gillarová

Bytový odbor: Ing. Karel Cenek
Alena Holoubková
Alena Píšková
Miroslav Bulva
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III.  Všeobecné veřejné události
1.  Hovory se starostou

Dne 14. června se v sále Staré radnice na Přemyslově náměstí uskutečnily „Hovory se starostou“.

Hlavním námětem byla Šlapanická zóna a dopravní problémy s ní spojené. Zóna má rozlohu 
170 hektarů a má nabídnout více než 6 000 pracovních míst. Slibům o propojení zóny přímo mezi 
Brněnskou  ulicí  ve  Šlapanicích  a   Evropskou  ulicí  se  moc  nevěří,  protože  Slatina  má  špatné 
zkušenosti  se  sliby i  samotného tehdejšího ministra  dopravy ČR Ing.  Šimonovského,  že  vládní 
usnesení o přímém napojení Brněnské průmyslové zóny přímo na dálnici  D1 bude splněno, ale 
dopravní provoz dosud probíhá přes ulici Řípskou a splnění stanoveného termínu, což byl rok 2005, 
je v nedohlednu.

Zastupitelstvo trvá na přednostním vybudování nových komunikací přímo k dálnici D1 a 
pak bude teprve souhlasit s budováním Šlapanické průmyslové zóny. Ve skutečnosti však každý 
občan, který jde nebo jede po silnici k letišti, tak z mostu může sledovat, že budování průmyslové 
zóny už probíhá.

2.  Doprava ve Slatině
Velkou bolestí ve Slatině je nadměrná dopravní zátěž. Odlehčení pomocí obchvatu Slatiny provází 
problémy  s  jeho  původně  navrženou  trasou,  dá  se  říci  navrženou  bezohledně  k  vlastníkům 
dotčených pozemků. Nově navržená trasa ze Šlapanické průmyslové zóny, ústící na ulici Evropská, 
monitoruje zhruba trasu současné polní cesty na Hraničkách a je šetrnější vzhledem k záboru půdy. 
Zastupitelstvo MČ Brno – zaujalo stanovisko, že napřed musí být vybudovány komunikace a teprve 
pak je možno začít budovat Šlapanickou průmyslovou zónu.

Stejně doprava z Brněnské průmyslové zóny je také vedena přes Slatinu, největší zátěž má 
snad ulice Řípská. I když trasa Matlachova – Tuřanka je přetížená tak, že před semaforem u školy 
na Přemyslově náměstí se mnohdy tvoří kolony aut až ke kostelu a z druhé strany hluboko na ulici 
Tuřanka.

A  řidiči  jsou  bezohlední.  Projíždějí  na  červenou  u  semaforu,  překračují  povolenou 
rychlost,  nákladní  auta  jezdí  ulicemi,  kde  je  zákaz  vjezdu vozidel  nad 6,5 tuny,  parkuje  se  na 
zelených plochách,  nejsou prostě  dodržována pravidla  silničního  provozu.  Ani  výsledky zásahu 
Policie  ČR a strážníků Městské policie  nemají  valný účinek,  stejně tak nový zákon o silničním 
provozu nepřinesl očekávané výsledky.

Městská část  se obrátila  na vedení  tuřanského letiště  s  dotazem na letový provoz a 
následnou zátěž,  která z toho pro občany Slatiny plyne a vedení letiště se staví k situaci velmi 
vstřícně a ujišťuje, že samo přísně dodržuje všechny podmínky bezpečnosti letového provozu vč. 
minimalizace hlukové zátěže.

I  na  „Hovorech  se  starostou“  dne  14.  června  byly  probírány  problémy  dopravního 
zatížení ve Slatině. Prozatím však zůstává skutečností,  že ulicemi Šlapanickou – Matlachovou – 
Krejčího – Tuřankou jede jedno auto za druhým, každou minutu několik, a to osobní, nákladní i 
těžká transportní nákladní vozidla. 
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3.  Počasí v roce 2007
Zima 2006 – 2007 byla velmi mírná. Sníh v lednu padal jen dvakrát a ani nezůstal déle ležet, takže 
majitelé  domů nemuseli  vysilujícně  odmetat  a  čistit  chodníky na  rozdíl  od předcházející  zimy. 
Velké škody, zejména v lesích, ale i na domech, však nadělal uragán Kirill v lednu. Leden 2007 byl 
nejteplejší od roku 1775. A mnohde se trávníky bělaly ne sněhem, ale sedmikráskami.

Ani na jaře moc nepršelo, byl to spíše suchý rok. Sucho zdecimovalo zemědělcům úrodu.

Teprve na podzim, a to v říjnu, hodně pršelo, i když nebylo moc chladno. A „babí léto“ bylo 
velmi krátké.

První sníh na podzim napadl už 11. listopadu, ve Slatině jej napadlo asi 25 cm, ale teploty se 
držely těsně nad nulou.  Další  sníh přišel  v noci  na 16.  listopadu a padal až do odpoledne,  ale 
rozpouštěl se. Sněhová kalamita ohromila celou republiku.

Krajnost stíhá krajnost: extrémně dlouhá zima 2005 – 2006, po níž následovalo extrémně 
horké léto. Zima 2006 – 2007 beze sněhu s vysokými teplotami a nebývale suché léto. Tuto sérii 
extrémů předcházely katastrofální  povodně s až 500 letou vodou v roce 1997 a povodně v roce 
2002. Meteorologové se domnívají, že svůj podíl na těchto extrémech má oteplování planety, na 
němž se podílí i lidská činnost. Jsou i popírači klimatických změn, např. i současný prezident ČR 
Václav Klaus, avšak klimatologové tvrdí, že tito lidé neví, o čem mluví.

Uvidíme – no my už asi ne, ale naši vnuci asi ano.

4.  Čistota veřejných prostranství
Po nejteplejší zimě za posledních mnoho let přišlo jaro a s ním typický jev – jarní úklid. Úklid ve 
Slatině zajišťuje slatinská příspěvková organizace Technické služby Slatina. Od  1. 1. 2007 byl 
jmenován novým ředitelem Ing.  Zdeněk Ondrejech z  Líšně.  Nastoupil  po Josefu Šikovi  ml.  ze 
Slatiny, ulice Tuřanky.

Četnost a časový harmonogram údržby schválila Rada MČ a je zajišťován úklid všech ploch 
a veřejných prostranství. Problémem zůstávají plochy, které nebyly svěřeny MČ a o úklid se má 
starat a. s. Brněnské komunikace nebo jsou v režii Jihomoravského kraje. Bohužel přes urgence MČ 
zůstávají  tyto  plochy neošetřeny,  plné  nečistot  a  odpadu.  MČ provádí  tyto  práce  Technickými 
službami  Slatina  na  úkor  jiných  prací.  Velikost  svěřeného  území  a  zelených  ploch  je  jedním 
z ukazatelů  pro  přidělení  finančních  prostředků  z  města  Brna  na  hospodaření  a  pokud  některé 
prostředky převážně kolem komunikací nejsou předány na starost MČ vč. sečení trávy, MČ peníze 
nedostane.

Úklid  je  pro  MČ  limitován  prostředky,  které  poskytuje  město  Brno  formou  dotace. 
Prostředky  vystačí  na  běžnou  údržbu,  čtyřnásobné  sečení  trávy,  odstraňování  odpadků 
z odpadkových košů a zimní údržbu.

Bezohlednost některých občanů ve Slatině je zarážející. Místo aby krabičku od cigaret, papír 
od čokolády, PET láhev či zbytek svačiny a podobně po sobě řádně uklidili, s klidným svědomím je 
zahodí kamkoliv, na trávník, na chodník a třeba i do soukromých, většinou vzorně udržovaných 
předzahrádek. A majitelé soukromých nemovitostí, kteří uklízejí před svou nemovitostí, musí pak 
uklízet  nepořádek i po takovýchto bezohledných spoluobčanech a jejich dětech.  Není možno se 
nezmínit o chování dospělých, kteří klidně přihlížejí, jak jejich děti hází kamínky a písek do fontány 
na Přemyslově náměstí, která se ucpává a hrozí poškození technologického zařízení. Jedna oprava 
stříkacího zařízení fontány stojí 15 tisíc Kč.
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Bohužel,  je  nutno  konstatovat,  že  v  některých  městských  částech  Brna  se  taková 
bezohlednost a nadřazenost nad slušností nevyskytuje. A určitě není daleko od pravdy, že kdyby se 
někdo choval stejně neurvale k majetku těchto neurvalců, ozývali by se víc jak hlasitě a tvrdě.

5.  Sklad toxických látek
Společnost od svého záměru nechce ustoupit. Dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí ani stavební 
povolení, avšak společnost Air Products  dále projednává bezpečností program. MČ Brno – Slatina 
zásadně  nesouhlasí  s  umístěním  skladu  toxických  látek  ve  Slatině,  protože  je  to  v  rozporu 
s textovou částí územního plánu, kde je výslovně uvedeno, že v prostoru Brněnské zóny nesmí být 
umístěny sklady s následnou distribucí.

6.  Šlapanická zóna
Město  Šlapanice  připravuje  rozsáhlou  průmyslovou  zónu  v  prostoru  mezi  ulicemi  Evropská 
(pokračování ulice Řípská) a Brněnská (pokračování ulice Šlapanická). Rada MČ Brno – Slatina 
podmiňuje realizaci zóny vybudováním obchvatu Slatiny, který by odvedl dopravu mimo Slatinu. 
Šlapanice  nemají  přímé  napojení  na  dálnici  D1 a  veškerá  doprava  se  odvíjí  přes  obytnou  část 
Slatiny.  Podle návrhu, který předložil  investor,  dojde k propojení výše uvedených ulic na dvou 
místech. Navržené komunikace jsou umístěny rovnoběžně s železniční tratí ČD.

7.  Areál Slatina
Společnost AREÁL SLATINA a.s. se rozhodla v příštích 15 letech vybudovat na svých pozemcích 
nový administrativní areál. Společnost vlastní cca 23 ha ploch – 18 v prostorách bývalého areálu 
Roučka Slatina při ulici Tuřanka a 5 ha v prostoru Švédských valů. Při ulici Tuřanka by mělo být 
postaveno  pět  administrativních  budov  o  celkové  kapacitě  cca  80  tis.  m2  kancelářských  ploch 
nejvyšší kvality včetně potřebného zázemí obchodních a volnočasových služeb. Investiční náklady 
by měly dosáhnout výše 1,6 miliardy Kč. Práci by zde mělo najít až 5 000 zaměstnanců v cca 300 
společnostech.  Na území Švédských valů plánuje společnost vybudovat administrativně obchodní 
centrum vč. ubytovacích kapacit. Celková výměra by měla činit 42 tis. m2. Investiční náklady jsou 
uvažovány ve výši 1,3 miliardy Kč.

Obě  lokality  budou  sloužit  jako  administrativně  obchodní  zařízení  pro  Brněnskou  i 
Šlapanickou průmyslovou zónu i pro letiště.

8.  Strážník pro Slatinu
Městskou  část  Brno  –  Slatina  spravuje  okrsek  Městské  policie  Brno  –  jih,  jehož  územní 
odpovědnosti je pět městských částí – Černovice, Chrlice, Tuřany, Komárov a Slatina.

Každý měsíc probíhá pravidelné společné setkání zástupců Městské policie, Policie ČR a 
místostarostů revíru Brno – jih. Na jednání se postupně řeší problémy v jednotlivých městských 
částech. Veškeré podněty od občanů, které se v průběhu měsíce nashromáždí, se řeší operativně a 
následně se pak rozebírají na zmiňovaných pravidelných měsíčních setkáních. Důraz je však kladen 
na okamžité řešení vzniklých problémů.

Strážníkem Městské policie s územní odpovědností za městskou část Brno – Slatina je pan 
Marek Elingr. Pan Elingr pracuje u Městské policie od roku 1994 a má již bohaté zkušenosti v této 
práci.
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Místostarosta Městské části Brno – Slatina pan Jiří Ides  má ve spolupráci s panem Elingrem 

snahu  společnou  komunikací  a  spoluprací  řešit  problémy  nejen  efektivně,  ale  především  jim 
předcházet.

Pan Marek Elingr - slatinský strážník

9.  Služba občanům – stanice veřejného internetu
V budově  Nové  radnice  na  ulici  Budínská  2,  na  chodbě  v  1.  patře,  je  k  dispozici  počítačová 
pracovní stanice veřejného internetu jako služba občanům bez poplatku.

Tato stanice nejen umožňuje surfování  po internetu,  ale i  editaci  dokumentů v prostředí 
OpenOffice a odesílání pošty, kterou je také možno v případě odesílání na interní adresy pracovníků 
úřadu opatřit elektronickým podpisem. 

Stanici  veřejného  internetu  pohání  linuxový  operační  systém  Fedora  Core  5  s  plně 
grafickým desktopem, vstup a výstup externích dat je možný prostřednictvím USB Flash disku 
(případně digitálního fotoaparátu s podporou rozhraní USB 2.0)

Internet je přístupný v úřední dny – v pondělí a ve středu v době od 8.30 do 11.30 a od 12.30 
do 17.00 hodin.
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Odpovědným odborným pracovníkem za MČ je JUDr. Radim Janků, vedoucí všeobecného 
odboru MČ Brno – Slatina.

10.  Správa bytů ve Slatině
Dne 8. ledna 2007 nenadále, přímo u svého pracovního stolu v kanceláři, zemřel Ing. Jiří  Zúbek, 
vedoucí bytového odboru naší MČ. V této funkci obětavě a zkušeně pracoval pět let.

Situaci  bylo  nutno  okamžitě  řešit  a  tak  byl  řízením  odboru  prozatímně  jmenován 
místopředseda  Jiří  Ides.  Na  základě  výběrového  řízení  byl  novým vedoucím bytového  odboru 
jmenován pan Ing. Karel Cenek.

11.  Protihluková stěna na ulici Ostravská
Nad ulicí Pomezní se vybudovala protihluková stěna, která částečně zachycuje hluk z dálničního 
přivaděče z ulice Ostravská. Stavba má hodnotu 10 mil. Kč a věříme, že obyvatelům Nové čtvrti, 
zejména na ulici Pomezní, zlepší životní prostředí.

12.  Občanské sdružení Přemyslovo náměstí
OS Přemyslovo náměstí, vzniklé v roce 2002, si vytýčilo za úkol přestavbu bývalého Dvora provést 
tak,  aby  přestavba  respektovala  starou  historickou  zástavbu  a  přilehlý  park  .Na  přijatelný 
kompromis  nepřistoupila  firma  FIBIZ  a.  s.  a  Arch.  Šmédek,  autor  celého  projektu,  pověřený 
koordinací  prací  na  jednotlivých  objektech,  připustil,  aby  FIBIZ  nerespektoval  okolí  a  fasáda 
budovy dostala  oranžovou,  téměř  neonově  svítící  barvu.  Úspěchem bylo  odstoupení  od  stavby 
oválné budovy uprostřed prostrannství s pěti nadzemními podlažími. Zdařila je stavba Spolcentra, 
která výborně koresponduje s původní zástavbou Přemyslova náměstí.  Hezkým prvkem je vodní 
fontána.

Předsedou sdružení je Ing. Jaroslav Kadleček, CSc.
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IV.  Osady
1.  Osada pod Stránskou skálou

Podle katastrální mapy tzv. Josefínského katastru bylo toto místo jakýmsi hostinským zařízením na 
důležité  tzv.  staré  císařské  silnici  mezi  Brnem a  Olomoucí.  Když  místo  pozbylo  významu  po 
vybudování  nové  císařské  silnice,  fungoval  zde  pravděpodobně  hospodářský  dvůr,  v  jehož 
prostorách pak provozovala  svoji  činnost  kostivárna  pod jménem Giec,  později  pak továrna na 
spodium. A název kolonie se vžil jako Kostivárna, jejíž příslušnost byla k Černovickému katastru. 
A začal se užívat název Černovičky.

Osada Kostivárna vznikala ve 20. a 30. letech 20. století poblíž prastarého hospodářského 
dvora  (výrobny  spodia)  z  domků,  které  byly  určeny  pro  nežádoucí  vrstvu  obyvatel  především 
z Černovic,  Křenové,  Pekařské,  Vídeňky a  Židenic.  Byla  zde nouzová obydlí  s  nízkým ročním 
nájmem. Po zániku výroby spodia byl v areálu opět zřízen nějaký hospodářský dvůr, jehož konec se 
datuje až do II. světové války. Byla zde i rozsáhlá těžba písku. Koncem 30. let bylo v osadě 65 
domků, jejichž obyvatelé se živili převážně prací v pískovně. Cikáni zde natrvalo usídleni nebyli.

Po válce projevili  občané Kostivárny i  z domků pod Stránskou skálou zájem vybudovat 
z bývalého dvora společenské středisko, kulturní dům. Zprvu po opravě svých vlastních domků, 
poničených válkou, obsadili jeden v blízkosti dvora stojících dřevěných ubytovacích zařízení pro 
dělníky, kteří v době  Protektorátu budovali kryty ve Stránské skále pro německou továrnu Ostmark 
a který zůstal opuštěn. Zřídili  si v něm malou hospůdku s výčepem a pořádali v bývalé jídelně 
zábavy – hody či mikulášskou nadílku v roce 1947.

Brzy dřevěný objekt přestával mladým stačit a tak se začalo s rekonstrukcí zbořeniska staré 
kostivárny – čistily se cihly, odklízela suť, stavěly se nové zdi, a to všechno nadšenými brigádníky 
a v roce 1951 se otevřel nový Kulturní dům. Byla v něm i hospoda a sál i s jevištěm. Konaly se zde 
estrády,  přednášky schůze a sál sloužil i jako tělocvična. Obě osady vytvořily fotbalový oddíl – 
zvaný Slovan. Sál sloužil i jako místo pro plesy v zimě. Budova několik let sloužila jako noclehárna 
pro veletržní hosty.

Zlomovým okamžikem bylo rozhodnutí ONV Brno IV ubytovat zde technické pracovníky 
z Polska,  kteří  spolupracovali  s  továrnou  Zetor  s  tím,  že  společenský  život  se  přesune  do 
staveništních buněk. A to byl začátek jeho zániku. Postupně nevyhovující prostory opouštěly jedna 
aktivita  za druhou, posledně  objekt  využívali  zahrádkáři  a  důchodci.  Po roce 1989 byly  buňky 
pronajaty  zámečnické  firmě,  ta  zdevastovala  malý  sálek,  hygienická  zařízení  a  po  několika 
vykradeních nastal zánik úplný.

Původní Kulturní dům však žil dále – vznikla zde restaurace s diskotékou MIAMI, ale brzy 
zanikla.  Objekt  mezitím  2x  vyhořel.  Po  rozsáhlé  rekonstrukci  zde  byla  otevřena  tzv.  Bílkova 
restaurace,  pak vietnamská restaurace HANOI. I ta však už skončila.  Co bude s objektem dále 
ukáže budoucnost.

V podvečer  20.  června  tohoto roku zaplavila  ulici  Podstránskou povodňová vlna,  která 
poničila několik zahrádek a znečistila komunikaci. Úřad MČ Brno – Slatina a Technické služby 
hned druhý den ráno pomáhali s odklízením – byl přistavěn kontejner na odvoz poškozených věcí. 
Záchytné nádrže v Líšni, které měly zachycovat přívaly vod, naprosto selhaly. Byly prázdné, bez 
vody. 
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ÚMČ požádal a.s. Brněnské vodovody a kanalizace o sdělení, proč se tak stalo a zároveň o 
sdělení přijatých opatření, aby se situace neopakovala.

Předsedou osadního výboru je Ing. Lubomír Vysočan.

2.  Osada Malá Slatina
Tato malá osada žije svým poklidným způsobem, zlepšila se dopravní dostupnost, protože autobus 
sem zajíždí každou půlhodinu. Mnozí, zejména mladší obyvatelé, jezdí do Slatiny na kole, avšak 
musí být pěkné počasí. Na kole trvá cesta 10 – 15 minut pohodlné jízdy po asfaltové silnici. Mnohé 
domky jsou opraveny a vypadají velmi pěkně, jen některé si zachovávají svůj starobylý ráz – jsou 
nízké s malými okénky.

 Vedle dráhy, před prvními domky, je malý parčík a parkoviště pro auta a roste tam lípa, 
kterou po I. světové válce zasadil pan Dupal na památku šťastného návratu z války Poblíž je i malý 
nízký pomníček, který připomíná nešťastnou událost, kdy dvě mladé ženy vjely s autem pod vlak.. 

Východním směrem od zástavby vlastní  většina obyvatel  rozlehlejší  zahrady.  Dominantu 
tvoří  zvonička – kaplička z režného zdiva z roku 1908 se zvonem, který daroval líšeňský farář 
ThDr. František Křehlík v roce 1950.

Předsedkyní osadního výboru je paní Rumpíková.

Kaplička v Malé Slatině
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V.  Školství
1.  Základní škola Přemyslovo náměstí 1

Ve školním roce 2006 – 2007
navštěvovalo školu 324 žáků. Otevřeno bylo  15 tříd  (10 na 1.  stupni a 5 na 2.  stupni).  Oproti 
minulému školnímu roku se počet zvýšil o 22 žáků a počet tříd se zvýšil o jednu.

Do školní družiny se přihlásilo 105 dětí, které byly rozděleny do 5 oddělení. Družinovými 
místnostmi byly tři učebny a jedna místnost byla vyčleněna pro školní družinu.

Výuka probíhala podle učebního plánu základních škol, v plném proudu bylo dokončování 
školního vzdělávacího plánu, podle kterého by se mělo vyučovat ve školním roce 2007 – 2008 v 1. 
až 6. třídách. Do vyučování byly pravidelně zařazovány daltonské bloky. 

Nově byl vyučován cizí jazyk – angličtina – již ve třetích třídách. Nepovinnou angličtinu 
mohli žáci navštěvovat již od 1. třídy. 

Novinkou v tomto školním roce vyučování dvou předmětů – výpočetní techniky a chemie -
v angličtině.  Z  nepovinných předmětů  si  mohli  žáci  zvolit  německý  jazyk,  výpočetní  techniku, 
ekologický seminář a sbor. Žáci 5. tříd pokračovali ve výuce němčiny.

V rámci projektu Zdravá záda měly děti opět možnost využívat k sezení gymnastické míče 
při výuce i cvičení v tělesné výchově.

Pro  výuku  výpočetní  techniky  byla  učebna  vybavena  novějšími  počítači.  K  výuce  či 
daltonským  blokům,   a  to  především  na  2.  stupni,  byla  hojně  využívána  školní  studovna 
s počítačem, audiovizuální technickou a žákovskou knihovnou s novou interaktivní tabulí. Hudební 
výchova probíhala v nově vybavené učebně hudební výchovy, výuka chemie a s ní neodmyslitelně 
spojené pokusy probíhaly ve zcela nově vybudované chemické učebně.

V loňském roce započatá iniciativa STOBINKA (stop obezitě) dále pokračovala, někteří se 
zapojili i do celostátní soutěže „Hravě žij zdravě“.

Ve školním roce se na 2. stupni uskutečnily tři projektové dny a to:
- 28. říjen – vznik Československé republiky
- Olympijské hry
- Velikonoce

Seznam kroužků ve školním roce 2006 – 2007:
p. učitelka

Veselé míče 2 třídy Jetmarová
Cvičení na míčích 3. - 5. ročník Mervartová
Sborový zpěv 1. - 4. ročník Palečková
Flétna 1. třída Procházková
Keramika 1. - 9. ročník Doleželová, Rozsypalová
Míčové hry 1. - 2. ročník Bulová

1. - 9. ročník Kovář
Výtvarné činnosti 1.-  4. ročník Seidlová
Florbal 6. - 9. ročník Kovář
Skleněné vitráže 5- 9. ročník Krejčová

28



ŠKOLSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1

Gymnastické míče ve školní třídě

Pracovníci školy:
Vedení školy:

ředitelka – Mgr. Světlana Brankovská
zástupce – PhDr. Dana Dolníčková

pedagogičtí pracovníci:
RNDr. Hana Bajerová – výchovný poradce
Mgr. Barbora Bulová
Mgr. Marie Doleželová
Mgr. Dana Hlavatá
Mgr. Zuzana Jetmarová
Mgr. Kateřina Karčová
Mgr. Eliška Krejčová
Mgr. Petr Koupil
Mgr. Petr Kovář
Ing. Dana Kubešová
Mgr. Alena Marková
PaeDr. Alena Mervartová
Mgr. Kateřina Procházková
Mgr. Milana Reichstädterová
Mgr. Helena Rozsypalová
Mgr. Eliška Seidlová
Mgr. Ivana Slezáková
Mgr. Jana Šperlinková
Mgr. Patrik Vrábel
Mgr. Pavlína Zámečníková
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Ivana Rousová – vedoucí školní družiny
Ivana Kučerová – vychovatelka
Alena Ratiborská – vychovatelka
Renata Ratiborská – vychovatelka

nepedagogičtí pracovníci:
Jana Jančíková – hospodářka
Zdeněk Bečva – školník
Marie Horáková – uklízečka
Zdeňka Svobodová - uklízečka

Září
Při slavnostním otevření multifunkčního hřiště na Jihomoravském náměstí děti 5. tříd sehrály utkání 
ve vybíjené s žáky z Jihomoravského náměstí a vyhráli  11 : 5

Dne 16. 9. 2006 se oženil pan učitel Petr Kovář s Klárou Orálkovou

Byla  slavnostně  otevřena  multimediální  učebna,  která  je  vybavena  interaktivní  tabulí 
s dataprojektorem a vizualizérem, lze ji propojit s videorekordérem nebo DVD přehrávačem. Bude 
to cenná vyučovací pomůcka.

Neobvyklé bylo divadelní představení Minuta ticha, při němž absolventi JAMU vtáhli do 
děje i diváky, kteří mohli ovlivňovat vývoj děje

Český rozhlas Brno vyhlásil pěveckou soutěž Slavíci v naší lavici. Žáci 4. třídy Dominik 
Svoboda a Romana Hodková nazpívali píseň Pátá a žákyně 9. třídy Petra Hašková nazpívala píseň 
Dvě malá křídla – byla nahrána na CD a zaslána do soutěže Brněnského rozhlasu.

Říjen
Pracovníci školy se zúčastnili představení Cyrano z Bergeracu v Národním divadle.

Projektový den byl tentokrát věnován vzniku naší republiky 28. října 1918.

Děti  z  V.B.  založily  vydávání  třídních  novin  –  název  VéBéčko  vymyslela  Lea  Veselá, 
šéfredaktorkou  se  stala  Kateřina  Bendová.  A  Honza  Kadera  navrhl  zřídit  webové  stránky  – 
http://vebecko.xf.cz

Listopad
Proběhlo bruslení dětí na ledě na stadionu nově otevřené haly v Králově Poli, dětem se to ohromně 
líbilo.

Prosinec
Pěvecké sbory školy uspořádaly pro rodiče vánoční koncert.

Již tradičně děti vystoupily v rámci akce Brněnské vánoce na Náměstí Svobody a zazpívaly 
koledy i různé písně, stejně tak měly děti úspěch se svým pěveckým vystoupením na slatinském 
jarmarku.

Před Vánocemi proběhly ve třídách vánoční besídky plné pohody a veselí.
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Leden
Zimní lyžování v jarní přírodě v Kralickém  Sněžníku v Dolní Moravě – byl pouze technický sníh.

Zápis dětí do 1. tříd – bylo zapsáno 45 dětí, budou tedy opět dvě třídy, což svědčí o dobrém 
jménu.

Žáci 7. třídy navštívili výstavu Moravští Přemyslovci a další žáci navštívili výstavu hraček 
v Moravském zemském muzeu „Kdo si hraje, nezlobí“. Děti viděly i historické hračky, s kterými si 
hráli jejich rodiče i prarodiče a vyzkoušely si i jak se žije nevidomým dětem

Učitelka anglického jazyka v maďarském Miškolci nabídla dětem dopisování v anglickém 
jazyce. Je to užitečná záležitost, jednak se děti cvičí v cizím jazyce a jednak se cvičí v psaní dopisů, 
což je pro dnešní děti téměř neznámá aktivita

Únor
I lyžařský zájezd do Filipovivic na Červenohorském sedle v Jeseníkách strádal nedostatkem sněhu, 
děti musely jezdit za sněhem až na Červenohorské sedlo. Přesto se zájezd dětem líbil.

Březen
Proběhla mezinárodní matematická soutěž a to ve 4 kategoriích s výsledky ve škole:

 „Cvrček“ (pro 2. a 3. třídy)- na 1. místě se umístil Vojta Žižka, vynikající výsledky dosáhli i 
Michal Kučera, Karolína Doleželová, Jana Kalusová a Barbora Dohnalová

 „Klokánek“ (pro 4. a 5. třídy) – 1. místo obsadil Jakub Le, 2. místo obsadil Jan Phan a   třetí 
byl Ondřej Bajsa

 „Benjamin“ (pro 6. a 7. třídy) – 1. místo obsadil Silvestr Orichel, 2. místo David Szabó a 
třetí místo Vojtěch Hodek a David Le-van

 „Kadet“ (pro 8. a 9. třídy) – zvítězila Kristýna Vovesná, 2. místo Veronika Kostyálová a 
třetí byl Lukáš Blažek

Zaměstnanci školy jeli na lyžařský zájezd do Schladmingu v Rakousku

Duben
Již  tradiční  projektový  den  měl  tentokrát  téma  „Velikonoce“.  Děti  vypracovávaly  projekty 
o velikonočních  zvycích,  zkoušely  různé  chemické  a  fyzikální  pokusy,  výtvarné  techniky  i 
konverzaci v cizích jazycích – vládl celý den elán a radost z činností

Ve školní recitační soutěži zvítězil Joshua Zrzavý v kategorii 4. a 5. tříd, v kategorii 6. a 7. 
tříd zvítězila Lenka Kleinová a v kategorii 8. a 9. tříd zvítězila Petra Hašková. Všichni postoupili do 
městské soutěže.  Joshua Zrzavý v krajském kole získal dokonce zvláštní ocenění za interpretaci 
básnického textu

Sběr papíru – žáci nasbírali 8 660 kg papíru

Soutěže v anglickém jazyce English Jungle se zúčastnilo v Brně 130 žáků 5. tříd a ze Slatiny 
se Filip Hložanka umístil na 16. místě a Marian Angerer na 23. místě.

Dravci  na hřišti  –  skupina Seiferos  pro výchovu dravců předvedla  dětem ptáky ,  jak se 
chovají v klidu a při lovu
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Květen
Účast na na 10 divadelních představeních pod vedením paní učitelek učila děti, jak se oblékat do 
divadla i jak se v divadle chovat. Kromě jiného děti shlédly představení Bajadéra, Romeo a Julie, 
Strakonický dudák a jiné.

Mezinárodní  projekt  CHIPS  má  pomoci  dětem,  když  mají  potíže.  Vyškolení  žáci  – 
podporovatelé – mají za úkol v případě potřeby žáka vyslechnout a v rámci možností poradit či 
pomoct – škola je 5. školou v naší republice, kde je tento program realizován.

Ke Svátku matek děti připravily pro maminky a babičky kulturní pásmo jako pomyslnou 
„Kytičku“

Zájezd  do  Londýna  –  již  tradiční  poznávací  zájezd  pro  děti  –  paní  učitelka  Kateřina 
Procházková děti pochválila, že byly spolehlivé, přesné a ani moc nezlobily.

Červen
Výukový program a exkurze do ZOO Vyškov a do Dinoparku

Projekt prevence kriminality  PROKOP pro žáky 8.  a 9.  tříd  pomocí  modelových situací 
zapojuje děti do oblasti policejního výcviku, trénuje způsob, jak nahlásit oznámení různých skutků 
a seznamuje děti s trestní odpovědností mladistvých apod.  Děti se tak zajímavou formou seznámily 
s prevencí kriminality.

Škola v přírodě byla  koncipována jako Indiánské léto a děti se vrátily velmi spokojené.

Deváťáci se rozloučili se školou pěknými proslovy svým učitelům a učitelkám, v nichž byla 
i částečná nostalgie.

Přijímací zkoušky na střední školy byly velmi úspěšné, jak uvádí následující tabulka:

přihlášeno přijato
gymnázia 10 9

obchodní akademie 4 4
ostatní SOŠ 30 27
učební obory 5 5

Mimořádně úspěšné byly:
 Veronika Jahodová – Gymnázium Slovanské náměstí
 Monika Rymešová – Gymnázium Vídeňská
 Petra Valentová – Cyrilometodějské gymnázium a pedagogická SOŠ
 Kristýna Vovesná – Gymnázium Křenová

Ve školním roce 2007 – 2008
Přehled kroužků, které pracovaly ve školním roce 2007 – 2008:

vyučující
Míčové hry Petr Kovář, Barbora Bulová
Skleněné vitráže Eliška Krejčová
Pěvecký sbor Zdeňka Palečková
Veselé míče Zuzana Jetmarová, Iveta Mervartová
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Florbal Petr Koupil
Keramika Marie Doleželová, Helena Rozsypalová
Výtvarné činnosti Eliška Seidlová
Flétna Kateřina Procházková
Aikido pan Dzuracký (není zaměstnanec školy)

Říjen
 Den bez úrazů – akce na školní zahradě pro I. stupeň.
 Daltonská konference – zúčastnili se učitelé školy.
 Vánoční fotografování.

Prosinec
 na škole byla na praxi učitelka  anglického jazyka.
 v knihovně byla uspořádána výstava skleněných vitráží.
 ve škole byl uspořádán vánoční koncert.
 celá škola pracovala na projektu „Vánoční zvyky v minulosti a dnes“.
 pí Bulová absolvovala instruktorský lyžařský kurz.
 děti měly kulturní vystoupení na vánočním jarmarku ve Slatině.

Leden
Na škole byl  Den otevřených dveří.

Pro děti MŠ byla sehrána hudební pohádka.

Proběhl zápis dětí do 1. třídy – v minulém roce děti vítaly do školy pohádkové postavy z 
televize,  Mach  a  Šebestová  i  štěkající  pes  Jonatan.  V  tomto  roce  byly  děti  vítány  pejsky  a 
kočičkami, za které se děti převlékly. Celkem bylo zapsáno 41 dětí.

Únor
Lyžařského výcviku v nedalekých Němčičkách se zúčastnilo 42 dětí z 1.stupně.

Březen
Lyžařský výcvik pro děti 6. - 9. tříd se uskutečnil v podhůří Kralického Sněžníku s ubytováním v 
penzionu Na červeném potoce. Byl zaměřen na sjezdové lyžování pro začátečníky i již zkušenější 
lyžaře. Končil maškarním plesem a zjištěním, že mnoho dětí zde získalo kladný vztah k zimním 
sportům.

Jako každoročně byl oslaven i Den učitelů dětmi i jejich učiteli.

Veselý  den  se  smajlíkem  CHIPS  –  pro  špatné  počasí  se  sportovní  klání  uskutečnilo  v 
tělocvičně  – za  výkon dostávaly  děti  smajlíky na kartičku  a  za  5  smajlíků  dostaly čokoládový 
penízek. Kromě toho probíhaly i různé jiné hry a zábavy. Cílem akce Dne s CHIPS je získat důvěru 
dětí, podporovat kamarádské vztahy a o to se snaží tzv. podporovatelé - Chipsáci, vybraní z řad dětí, 
jimž se všechny děti mohou svěřit se svými problémy, o kterých se bojí mluvit s někým jiným. 
Mgr.  Petr  Kvapil,  který  je  pedagogickým  partnerem  projektu  CHIPS,  prohlásil,  že  se  akce 
zúčastňuje s nadšením a dobrou vůlí.

Skupina vyučujících se zúčastnila lyžařského zájezdu do Schladmingu.

Děti posbíraly celkem 4 714 kg starého papíru.
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Duben
Žáci školy tak jako v jiných evropských zemích psaly matematickou soutěž Klokan a v jednotlivých 
kategoriích se škole umístily takto:

 V kategorii Cvrček byl na 1. místě Vojtěch Jahoda, na 2. místě Marek Vymazal a na 3. místě 
Tereza Zítková

 V kategorii Klokánek byl na 1. místě Martin Salko, na 2. místě Anna Mazánková a na třetím 
místě byl Vojtěch Žižka.

 V kategorii Benjamin byl na 1. místě Lukáš Mazálek, na 2. místě byl Ondřej Bajsa a na 
třetím  místě byl Jiří Žáček.

 V kategorii Kadet zvítězil David Szabó, na 2. místě byl Silvestr Orichel a na 3. místě byl 
Martin Dvořáček.

 Škola obdržela od Jednoty českých matematiků a fyziků osvědčení o účasti v mezinárodní 
soutěži „Matematický klokan 2008“. 

„Den  otevřených  dveří“  -  žáci  i  rodiče  kromě  jiného  se  zájmem  sledovali  vyučování 
informatiky a chemie v anglickém jazyce.

Žáci se s nadšením vrátili z výstavy „Titanik - výstava artefaktů“.

Květen
Motivem  XII.  Mezinárodní  daltonské  konference  v  Brně  bylo  motto  „Ať  žije  učitel“....  ZŠ 
Přemyslovo náměstí  1 a MŠ Jihomoravské náměstí  5/3 obdržely certifikát.   Je to velký úspěch, 
protože bylo v celé republice uděleno pouze sedm certifikátů a slatinské školy obdržely hned dva. A 
to ještě před několika léty byla škola na Přemyslově náměstí Jihomoravským krajem zařazena mezi 
školy  útlumové,  tzn.  školy,  které  budou  během několika  let  zrušeny.  Postup   byl  tehdy  zcela 
neprofesionální, protože vůbec nevzal v úvahu novorozenecký boom tzv. Husákových dětí, tj. 70. 
léta 20. století, kdy se rodilo velké množství dětí. A nyní stále stoupá počet dětí, které nastupují do 
základních škol a kdyby bývalo skutečně došlo ke zrušení školy na Přemyslově náměstí, tak už by 
škola na Jihomoravském náměstí svou kapacitou nestačila. A navíc dobrá pověst  a úroveň Základní 
školy na Přemyslově náměstí  je všeobecně známa  už mnoho let.

Ke Dni matek byl uspořádán koncert jako dárek maminkám a babičkám, což vyjadřuje i 
jedna z přednesených básniček:

„Dávám Ti, mámo, růži,
zkus se usmát,

to ti sluší.
Já mám mámu tuze krásnou,

když se směje, všichni žasnou.
Já mám mámu nejkrásnější,

mému srdci nejmilejší.“
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Děti malují pomníky obětem světových válek dle svých
skic pořízených na místě

Děti ukazují výsledky svých prací
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Červen
V Běhu brněnské mládeže již podruhé získal titul „Nejrychlejší chlapec“ Michal Suchánek. Škola 
samotná obdržela diplom za 3. místo v Běhu brněnské mládeže.

Paní učitelky Eliška Krejčová, Eliška Seidlová, Iveta Mervartová a Zuzana Jetmarová se 
podílely na  práci edukativně stimulačních skupin v Mateřské škole – připravovaly děti na vstup do 
velké školy.

Rozdáváním vysvědčení začaly dětem prázdniny.

Ředitelkou školy je Mgr. Světlana Brankovská.

2.  Základní škola na Jihomoravském náměstí 2
ZŠ Jihomoravské náměstí 2 měla ve školním roce 2006 – 2007 celkem 18 tříd a disponuje těmito 
odbornými učebnami: počítačová učebna, učebna fyziky,  učebna přírodopisu, jazyková učebna a 
hudebna.

Počet dětí v tomto školním roce byl 289 umístěných v 13 třídách. Z toho 187 žáků prospělo 
s  vyznamenáním  a  100  bez  vyznamenání.  Průměrný  počet  na  třídu  byl  22  dětí.  První  třídu 
navštěvovalo 37 dětí, na školní rok 2007 – 2008 je přihlášeno již 47 dětí. Snížený stupeň z chování 
dostali ve školním roce 2006 – 2007 celkem 3 žáci a jeden žák obdržel dokonce 3. stupeň známky. 
Do školní druženy chodilo 85 dětí, o které se trpělivě staraly tři vychovatelky školní družiny. Škola 
měla 24 pedagogů a 8 správních zaměstnanců.

ZŠ absolvovalo celkem 44 žáků, z toho z 9. třídy 43 žáků a jeden žák absolvoval školu z 
nižšího ročníku. V rámci přípravy na přijímací řízení žáci absolvovali celorepublikové testování 
CERMAT.  Navíc  měli  možnost  si  vyzkoušet  i  testy  studijních  předpokladů  KALIBRO. 
V celorepublikovém i oblastním srovnání uspěli žáci školy velmi dobře. Škola tím získala přehledné 
a ucelené informace, které lze uplatnit v dalších letech při přípravě svých absolventů.

Umístění žáků 9. ročníků:
Gymnázia 8 žáků
Střední odborné školy 22 žáků
Obchodní akademie 3 žáci
Střední odborné učiliště 9 žáků

Trvalá obnova školy
V průběhu celého  školního  roku 2006 –  2007 absolvovala  ředitelka  školy se  svým zástupcem 
program Trvalá obnova školy.  Celý projekt byl zaměřen na teoretické i praktické metody řízení 
základní školy. Vedení školy mělo možnost konzultovat a prezentovat výsledky své práce s dalšími 
20 základními školami z celé republiky. Tento projekt v rozsahu 120 hodin byl financován z ESF v 
rámci  projektu  „Dokážu  to?“  Tím  škola  vstoupila  do  sítě  spolupracujících  škol  v  rámci  celé 
republiky.

Nejúspěšnější projekty školy
V  tomto  školním  roce  byly  do  vzdělávacího  programu  zařazeny  projekty,  které  obohatily 
významným způsobem kvalitu výchovy a vzdělávání žáků.

− Projekt Brno – celoškolní projekt odpovídal požadavkům otevřeného a kooperativního učení a
učení pro život.
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− Školní  trolejbus – historie  města  Brna – prezentace  práce  žáků prvního stupně v trolejbuse 
MHD ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a. s.

−  Poznávací  zájezd  do  Londýna  –  sedmidenní  výlet  (Londýn,  Windsdor,  Portsmouth...) 
s ubytováním  dětí v anglických rodinách.

− Praha  - srdce Evropy – poznávací zájezd pro žáky II. stupně.
− Dny zdraví – součást programu Brněnských dnů zdraví.
− Slatina  jako  pexeso  –  projekty  dětí  II.  stupně  prezentované  v  Knihovně  Jiřího  Mahena  ve 

Slatině.
− Barevný den učitelů naruby.
− CERMAT 2007 – celostátní testování žáků 9. tříd.
− projekt Středivěk – práce žáků školní dužiny.
− Projekt Děti dětem – akce ve spolupráci s Fakultní dětskou nemocnicí v Brně, Černopolní 9.
− Podzimní  a  jarní  burza  dětského  oblečení  –  organizována  ve  spolupráci  s  Domem  dětí  a 

mládeže.
− A Nut from Arizona – anglická výuka mimo školu.
− Samsung running festival – spolupráce s dětskými SOS vesničkami.
− Vláček – poznávání Brna pro žáky 1. tříd.

Komunikacre se zřizovatelem, rodiči a veřejností
Činnost školy je pravidelně prezentována každý měsíc v místním tisku – Aktuality o Slatině. Již 
několik let se škole daří spolupracovat na společných skcích – vítání občánků, Slatinské Vánoce, 
Všechny děti jsou naše, Den dětí atp., školy v programu Isprofin. 

V listopadu 2006 byla dokončena rekonstrukce galerie v 1. patře pavilonu pro II. stupeň. 
Touto úpravou vznikla krásná a prostorná studovna s informačním koutkem. V srpnu 2007 byly 
zahájeny  práce  na  rekonstrukci  sociálních  zařízení  na  II.  stupni  a  vytvoření  toalet  pro 
handikepované občany. Ve spolupráci se starostou panem Ing. Navrátilem a Ing. Krupovou bylo 
znovu požádáno o finanční prostředky na celkovou rekonstrukci. Práce by měly být zahájeny v roce 
2008.

Spolupracovat a komunikovat s rodiči se daří úspěšně také zásluhou občanského sdružení 
Slatina dětem, které již vešlo do povědomí slatinské veřejnosti a jeho akce využívá stále více dětí, 
které bydlí v městské části Slatina. Členy občanského sdružení Slatina dětem jsou učitelé i rodiče, 
kteří pro děti organizují řadu zajímavých akcí – sportovní, naučné, kulturní apod. Rodiče se stali 
skutečnými partnery školy, kteří se nepotkávají jen na třídních schůzkách, ale existuje vzájemná 
důvěry a snaha pomáhat si při výchově dětí.

Školská rada
Od 22. 11. 2005 zahájila svou činnost školská rada při ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí  2.  Ve 
volbách  byli  zvoleni:  PaeDr.  Jarmila  Balejová,  JUDr.  Margita  Dostálová  a  Bc.  Tomáš  Trtílek. 
Předsedkyní byla jednomyslně zvolena PaeDr. Balejová.Rada se schází dle potřeby.
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Školní rok byl ve znamení následujících akcí:

Září
● Dny  zdraví  IV.  -  konaly  se  v  rámci  11.  ročníku  Brněnských  dnů  zdraví.  Hlavním 

organizátorem byla Kancelář Brn o – Zdravé město.

Říjen
● Poznávací výlet pro rodiče a děti – Po stopách Přemyslovců (Mikulov  - Laa).
● Celoškolní sběr papíru.

Listopad
● Podzimní výstava přírodnin.

Prosinec
● Mikulášská nadílka ve škole.
● Mikuláš v Laa.
● Slatinské Vánoce – kulturní vystoupení.

Leden
● Lyžařský zájezd pro žáky II. stupně.
● Netradiční zápis do 1. třídy.
● Lyžařský zájezd pro rodiče a děti z MŠ a I. stupně.

Únor
● Maškarní karneval – školní družina a mateřská škola.
● Minikurz lyžování pro žáky 1. - 9. ročníků.

Březen
● Pečení perníků.
● 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 1. stupně a MŠ.
● EMPÍK CYKLISTA.
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Květen
● Svátek matek – kulturní vystoupení ZŠ a MŠ.
● Charitativní sbírka – Adopce na dálku – Deepika Achari.
● Školy v přírodě – pro žáky obou stupňů.
● Jarní sportovní soutěže.
● Malování na chodník – výtvarná soutěž pro první stupeň.

Červen
● Školy v přírodě – pro žáky obou stupňů.
● Vydání školního časopisu.
● Dětský den bez úrazů.
● Pohár rozhlasu – atletická soutěž pro žáky II. stupně.
● Závěrečný hudební koncert SZUŠ Lídl – Musik a vystoupení žáků. 

Mnohé  z  těchto  aktivit  pořádala  škola  ve  spolupráci  s  občanským  sdružením  Slatina 
dětem, zřizovatelem, rodiči a veřejností.

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

Na I. stupni nejlépe reprezenovali školu:

− Patricie Čavojová
− Veronika Vilímová
− Ondřej Furko
− Radek Hájek
− Denisa Stojanovičová
− Tomáš Musil
− Simona Vystrčilová

Na II. stupni školu nejlépe reprezentovali:

− Tomáš Petr
− Kateřina Mikulová
− Michal Jašek
− Johana Trtílková
− Gabriela Chmelová
− Marek Mačinec

Lyžařšké kurzy a školy v přírodě
Již tradicí v rámci projektu Zdravá škola se staly lyžařské kurzy a minikurz lyžování. Ty nabízejí 
většímu počtu dětí možnost naučit se lyžovat. Mezi dětmi i rodiči to má pokaždé velký ohlas.

V roce 2007 proběhl nově i lyžařský kurz pro rodiče a děti z MŠ a I. stupně ZŠ. Na tento 
kurz navázal i lyžařský výcvik pro žáky II. stupně. Oba kurzy proběhly v Hraběšicích u Šumperka.

Týdenné  ozdravné  pobyty  na  školách  v  přírodě  mají  na  škole  dlouhou  tradici.  Jsou 
organizovány pro děti od 1. do 9. ročníků. Všechny jsou tématicky zaměřeny a mají svůj bohatý 
program (turistika, plavání, atp.).
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Škola v přírodě pro žáky I. stupně a MŠ proběhla v krásném prostředí rekreačního zařízení 
hotelu Labyrint. Žáci II. stupně trávili příjemný týden v rekreačním zařízení v penzionu Rozpité 
v Beskydech.

Tvorba školního vzdělávacího programu
Školní  rok  2006  –  2007  byl  na  škole  ve  znamení  dokončování  tvorby  školního  vzdělávacího 
programu podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. To znamená, že od 
září 2007 byla škola připravena poskytovat vzdělání podle vlastního vzdělávacího programu. Tento 
program byl na škole nazván ÚSPĚCH.

Úsilí vedení školy je směřovat k rozvíjení přátelských vztahů mezi učiteli navzájem a mezi 
rodiči a učiteli, aby děti chodily do školy rády a byly vzdělávány v příjemném a klidném prostředí. 
Škola usiluje o smysluplnou výuku dětí a úzké propojení školy s životem.

Mateřská škola
Od 1. 1. 2001 byla Mateřská škola na Jihomoravském náměstí 4 sloučena se Základní školou na 
Jihomoravském náměstí  2.  Od  1.  9.  2005  byla  MŠ rozšířena  na  tři  běžné  třídy  a  jednu  třídu 
logopedickou. Ta vznikla v prostorách bývalé kuchyně. Ve školním roce navštěvovalo MŠ 82 dětí, 
které byly rozděleny do čtyř  heterogenních tříd.  O třídu Berušky se staraly paní učitelky Mgr. 
Sabina Láčíková a Petra Šamalíková. Další třídou, která je také v přízemí, byla třída Zajíčků s paní 
učitelkou Jaroslavou Tovarňákovou a Jiřinou Tichákovou. V poschodí byla třída Včeliček s paní 
učitelkou Danou Kašparovou a Olgou Reimischovou a třída Soviček s paní učitelkou PaeDr. Jiřinou 
Dvořákovou a Hanou Musilovou.

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 neustále 
vybavována dalším zařízením pro hry dětí.  Úzká spolupráce se ZŠ je velmi výhodná. MŠ dále 
spolupracovala se SPC Veslařská, a to v péči o děti s poruchou komunikačních schopností a PPP 
Zachova při řešení odkladů školní docházky.

MŠ  pořádala  návštěvy  divadel  a  výstav.  Děti  poznávaly  Brno,  seznamovaly  se  s  jeho 
pověstmi. U příležitosti Dne dětí byl uspořádán celodenní výlet a děti byly nadšené. Rozloučení 
s předškoláky je prováděno formou karnevalu, kterého se zúčastňují všechny děti i jejich rodiče. 
Byla zorganizována i škola v přírodě.

Ředitelkou školy ve školním roce 2006 – 2007 byla Mgr. Helena Skolková.

3.  Mateřská škola Jihomoravské náměstí 3/5
MŠ je členem Asociace daltonských škol. Sídlí ve dvou budovách. Na Jihomoravském náměstí 3 
jsou  tři  třídy  (2  třídy  předškoláků  a  1  třída  smíšená),  administrativa  a  školní  kuchyně.  Na 
Jihomoravském náměstí  5 jsou také 3 třídy (všechny smíšené),  logopedická poradna,  keramika, 
prádelna a mandl.

Ve školním roce 2007 – 2008 navštěvovalo MŠ celkem 156 dětí. Děti se mohly učit hře na 
flétnu, angličtinu, plavání, cvičení s míči a absolvovat taneční kroužek.
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Přehled činností v tomto školním roce:

Srpen
● Výzdoba školy.

Září
● Týden otevřených dveří.
● Malování na chodník.

Říjen
● Výlet předškoláků na Stránskou skálu.
● Byly vytvořeny edukativně stimulační skupiny.
● Beseda s psycholožkou.

Listopad
● Zimní výzdoba školy.
● Mikuláš, výzdoba, pečení perníků, nadílka.
● Tvorba přírodnin s důchodci.
● Strašidla z dýní.

Prosinec
● Vánoční výzdoba.
● Slatinské Vánoce – kulturní vystoupení dětí.
● Besídky vč. besídky pro důchodce.

Leden
● Dárečky pro nové děti.
● Návštěva školy.
● Karneval.

Únor
● Stavby ze sněhu.
● Již po druhé byl uspořádán karnevalový průvod dětí  v maskách po Slatině se zastávkami 

před slatinskou radnicí, kde děti byly přivítány místostarostou p. Idesem a zaměstnanci MČ, 
další zastávka byla u obchodího střediska Albert, kde je přivítal vedoucí drogerie p. Meluzín 
s mísou plnou bonbonů. Děti vždy zatancovaly, zazpívaly a nakonec předvedli své umění i 
paní ředitelce MŠ i všem zaměstnancům školky. Průvod se líbil dětem i přihlížejícím.

Březen
● Jarní výzdoba školy.
● Příprava na Velikonoce.
● Den otevřených dvěří.
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● Soutěž o nejlepší vajíčko.

Duben
● Velikonoční výzdoba, pečení beránků.
● Malování vajíček s důchodci.
● Čarodějnice – v MŠ byla uspořádána výstava s názvem „Slet čarodějnic“ - výtvarné práce 

různou technikou znázorňovaly čarodějnice tak, jak se je jeden každý představuje. Akce se 
konala pod heslem: „Ať jste malí nebo velcí, ať jste mimča nebo stárci, ať jste dívky nebo 
chlapci, pochlubte se svojí čarodějnicí.“

Květen
● Besídka ke Dni matek.
● Koncert pro důchodce – M. Havlíčková.
● Olympiáda – pí Musílková.
● Tablo pro předškoláky.

Červen
● Mezinárodní den dětí 1. 6.
● Školní výlet.
● Škola v přírodě.
● Rozloučení s předškoláky.
● Pravidelnými akcemi bylo 1x za 14 dnů plavání, 2x měsíčně návštěva divadla a 1x týdně 

cvičení.
● Ředitelkou Mateřské školy je Mgr. Marcela Havlíčková.

4.  Integrovaná střední škola polygrafická, Brno Šmahova 110
Ve  školním  roce  2007  –  2008  navštěvovalo  školu  celkem  400  žáků  ve  čtyřletých  oborech 
vzdělávání.  Tyto  obory  jsou  především  určeny  pro  absolventy  9.  tříd  základních  škol  a  jsou 
ukončeny maturitní zkouškou. Tím je u všech oborů umožněna návaznost středoškolského studia na 
studium vysokoškolské.

Nabídka studijních oborů:

● 34-41-M/001 Polygrafie
● 34-42-M/001 Obalová technika
● 34-53-L/002 Reprodukční grafik pro média
● 34-52-L/001 Tiskař na polygrafických strojích
● 34-57-L/001 Technik dokončovacího procesu tiskovin

Od  školního  roku  2007  –  2008  umožňuje  škola  zkrácené  maturitní  studium v  oborech 
Reprodukční grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích, které probíhá denní formou a to 
v rozsahu dvou let.

Integrovaná  střední  škola  polygrafická  věnovala  i  ve školním roce  2007 – 2008 velkou 
pozornost prezentaci školy na veřejnosti. Informační letáky se studijní nabídkou byly rozesílány na 
Informační  a  poradenská  střediska  pro  volbu  povolání  při  ÚP  v  celé  republice,  výchovným 
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poradcům základních  škol  v lokalitách  s  tradiční  polygrafickou výrobou, výchovným poradcům 
základních škol v Brně a okolí a ti byli také pozváni na prohlídku školy.

Škola s nabídkou vyslala své zástupce jak do základních škol v okolí Brna, tak do vybraných 
lokalit  na  tzv.  Přehlídky  středních  škol  (České  budějovice,  Hodonín,  Havlíčkův  Brod,  kuřim, 
Svitavy, Krnov, Třebíč, Pardubice, Vsetín Vyškov, Třinec, Zlín). Náboru žáků z Brna a blízkého 
okolí byla věnována účast na „Veletrhu středních škol Brno“.

V prosinci 2007 a v lednu 2008 byly uskutečněny Dny otevřených dveří, během kterých si 
140 zájemců prohlédlo prostory sloužící praktickému vyučování v budově školy na Šmahově ulici 
ve Slatině.

V únoru 2008 proběhlo vyhlášení „Soutěže dovednosti  mladých grafiků“. Obsahem soutěže byl 
návrh a vytvoření loga ZOO a jeho následné použití v sazbě propagačního materiálu (skládačka).-

Ve dnech 26.  -  29.  února se konala  „Školní soutěž tiskařů – III.  ročník“.  Žáci  si  podle  zadání 
míchali barvu podle pantone vzorníku a potom pomocí spektrofotometru měřili barevnou odchylku.

S termínem do 31. března se uskutečnila další školní soutěž „Vizuální styl k 20. výročí založení 
školy“ s následujícím zadáním:

1. Značka
2. - pozvánka na výstavu prací žáků a vernisáž

- pozvánka na dny otevřených dvěří (elektronická)
- plakát k 20. výročí školy

3. Booklet na DVD a jeho potisk
4. Grafické motivy kapitol v katalogu výtvarných prací

V březnu 2008 byl uspořádán 7. ročník „Soutěže zručnosti mladých knihařů“, kterého se 
zúčastnilo  9 tříčlenných soutěžních kolektivů – 6 kolektivů z České republiky a 3 kolektivy ze 
Slovenska.  Soutěž probíhala  v knihařských dílnách školy.  Tříčlenné  kolektivy bly rozděleny na 
kategorii  A (žáci  bez změněné pracovní  schopnosti)  a  kategorii  B (žáci  se změněnou pracovní 
schopností).

Soutěž byla členěna na tři části, které porota hodnotila samostatně
− práce vytvořené před soutěží
− práce vytvořené v rámci soutěže
− teoretická vědomostní soutěž

Družstvo Integrované střední školy polygrafické v Brně obsadilo 1. místo v kategorii A.
V tomto školním roce se dvě žákyně  zúčastnily oblastního kola Středoškolské odborné činnosti 
s pracemi „Paranormální jevy“ a „Česká a světová kinematografie“.

V listopadu 2007 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády, které se zúčastnilo 79 žáků 1. a 
2. ročníků.
Do soutěže Brněnské kolo bylo zasláno 48 výtvarných prací,  11 žáků bylo  oceněno diplomy v 
kategorii kombinované techniky.
Soutěže o nejlepší návrh stíracího losu Sazka a.s.  se zúčastnilo 16 žáků.
Kresby 15. žáků s tematikou ekologie byly zaslány do soutěže Brontosaurus.

Ředitelkou školy  Ing. J.  Šustrová
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VI.  Společenský život
1.  Slatinská farnost

Citát  Karla  Čapka,  uvedený  v  kronice  slatinské  farnosti: 
„Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny...“

Ve dnech 6. -  7. ledna proběhla v oratoři výstava betlémů – sešlo se jich velké množství – od 
malých  obyčejných  přes  papírové,  vyřezávané,  ze  slámy,  keramické  až  po  velké,  honosné  i 
starodávné.

V únoru uspořádal skautský oddíl  karneval pro děti,  rodiče i prarodiče a známé. Děti přišly 
v maskách, skauti připravili různé soutěže a hry.

Akcí pro dospělé byl ples, který zahájil p. farář František Vavruša a zúčastnil se jej i pan 
kaplan Pavel Hanáček. Ples se setkal s velkým zájmem i úspěchem. A tak skončila masopustní doba 
a Popeleční středou nastala postní doba. V tomto období si farníci vyslechli i různé přednášky, např. 
Život v Palestině v době Ježíšově či Ježíšův soudní proces a utrpení. Obě přednášky přednesl Mgr. 
Josef  Mikulášek.

Pan kaplan Hanáček zavedl na Zelený čtvrtek obřad umývání  nohou – bylo vybráno 12 
mužů a těm na znamení pokory p. kaplan umyl před oltářem nohy. Velký pátek proběhl ve znamení 
smutku, v tento den se neslouží ani mše sv., byl na památku instalován i Kristův hrob. Na Bílou 
sobotu začaly velikonoční vigilíe ve 20 hod. před kostelem svěcením ohně a svíce, zvaná „ Paškál“. 
Pak pan kaplan se zapáleným paškálem vešel do ztemnělého kostela a za ním farníci. Ministranti 
pak  se  svícemi,  zapálenými  od  paškálu,  zapálili  svíce  věřícím.  Vše  se  odehrávalo  za  zpěvu. 
Nakonec se rozezněly zvony, kostel se celý rozsvítil na oslavu Kristova zmrtvýchvstání. Celý obřad 
je velmi slavnostní a působivý. Velikonoční neděle je vyvrcholením „svatého týdne“. Při mši sv. 
zpívá kostelní sbor, odpoledne bývá požehnání a pak pan kaplan pořádá setkání starších farníků, 
tzv. velikonoční oratoř III. věku.

Dne 1. května se věřící zúčastnili poutě na Vranov. Mladí jdou pěšky, starší veze autobus či 
osobní auta. A v říjnu byla zorganizována pouť do Sloupu.

Tradiční se už stala májová pobožnost v Malé Slatině některou květnovou neděli odpoledne. 
Všem se vždy líbí.

Sportovněji založení lidé se mohli zúčastnit tzv. přechodu Pálavy až do Mikulova, který se 
uskutečnil v květnu, kdy zde kvetou zejména kosatce a někdy i hlaváčky jarní.

Už tradičně se farníci účastní Sportovního dne v Telnici, kde se může sportovat, ale i jen 
posedět a povykládat.

V červnu poběhlo i soustředění malých ministrantů na faře v Ochozi, které organizoval pan 
kaplan Hanáček. zúčastnili se jej malí ministranti Michal Foltýn, Michal a Lukáš Kučerovi, Tomáš 
Procházka, Vítek Šober a Michal Vonášek.

Závěr  školního  roku  už  tradičně  proběhl  na  hřišti  na  ulici  Černozemní  s  oblíbeným 
táborákem.

Slatinští věřící se aktivně zapojili do organizace hodů – na Slunečním dvoře na Přemyslově 
náměstí  byla  sloužena slavnosní  mše sv.  za velké účasti  občanů a během obřadu byl  posvěcen 
i slatinský prapor.
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Pro  děti  byl  zážitkem  výlet  na  hrad  Špilberk,  kde  zrovna  probíhala  výstava  „Hračky 
nestárnou“.

Dne 11. listopadu přišel do oratoře P. Václav Klement spolu s panem farářem Františkem 
Vavrušou a panem kaplanem Pavlem Hanáčkem. P. V. Klement patří mezi 14 salesiánů v nejvyšším 
vedení v Římě, kde žije tři  měsíce.  Jinak cestuje po světě jako misionář  již 20 let.  P. Klement 
vyprávěl  o  své  misionářské  činnosti  v  Jižní  Koreji,  na  Filipínách,  v  Mongolsku  a  Austrálii. 
Posluchače obohatil zajímavým vyprávěním o tamních kulturách a životě.

V listopadu proběhly dvě zajímavé přednášky p. Mgr. Josefa Mikuláška na téma Historie 
církve od apoštolských dob až po současnost.

V sobotu 1.  prosince v rámci  vítání  Adventu si  zájemci  mohli  udělat  adventní  věnec  a 
vyrobil se i velký adventní věnec do kostela. Dříve jej dělal zahradník na objednávku, nyní však 
pod  vedením P.  Hanáčka  si  jej  mladí  vyrobili  sami.  A večer  se  konalo  požehnání  Adventu  a 
rozsvícení 1. svíce.

Ve čtvrtek 6. prosince byla sloužena dětská mše s mikulášským příběhem a nadílkou.

Další akce byla už v sobotu a to děti dělaly dárky pro misie – ozdoby, dárky, přání.

Betlémské světlo se rozdávalo v neděli 23. prosince ráno i odpoledne a na Štědrý den. Na 
Štědrý den byla odpoledne sloužena dětská „Půlnoční“ mše a pak o půlnoci byla půlnoční mše pro 
dospělé, při níž členové skupiny DEJA VU zazpívali vánoční spirituály.

Na hod Boží vánoční zpíval při mši sv. chrámový sbor a zazněla Česká vánoční (koledová) 
mše od A. Hradila. A odpoledne byl živý Betlém se zahráním příběhu svaté rodiny před kostelem. 
Celá akce byla přivítána s nadšením diváků – svatá rodina s Ježíškem, zvířátka, tři králové, z nichž 
jeden přijel na koni, hudba – prostě bylo to krásné představení i důstojná atrakce.

V neděli 27. prosice požehnal kněz víno, kterým se připíjí na dobrý nový rok o Silvestru.

Živý Betlém před slatinským kostelem
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2.  Knihovna Jiřího Mahena – pobočka na Jihomoravském 

náměstí 1
Celý rok je knihovna doplňována novými knihami a je odbíráno 25 časopisů.

V knihovně je zapsáno 560 členářů, z toho 176 dětí do 15 let.

Bylo pokytnuto 218 informací. Hlavní a nejdůležitější pomůckou při podávání informací, kromě 
encyklopedií, kartoték a slovníků, je internet. Internet navštívilo celkem 738 návštěvníků. Čtenáři 
v knihovně využívaji hojně kopírky, která slouží veřejnosti již několik let.

V  besídkové  místnosti  v  knihovně  probíhaji  besedy,  které  jsou  určeny  zejména  dětem 
základních  škol.  Pro veřejnost  bylo  uspořádáno několik  velmi úspěšných výstav.  Např.  „Hudba 
lehounká jak peří“, „Chráněná území Brna“, „Slatina ve fotografii“, „Dům na půli cesty“, výstava 
ÚMČ  „Terénky“,  nebo  koncem  roku  výstava  „Skleněné  vitráže  –  technikou  Tiffany“.  MŠ 
Jihomoravské náměstí 4 uspořádala krásnou výstavu k Velikonočním svátkům.

Děti se také zúčastnily celostátní soutěže k noci s Andersenem. Jeden žák byl vylosován a 
zúčastnil se noci v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Velmi se mu tam líbilo.

V knihovně také probíhala technická úprava fondů – přeštítkování zatím několika skupin 
naučné  literatury.  Knihy byly  opravovány,  baleny a  čisté,  opravené,  vráceny  zpět  do  knižního 
fondu.

Městská část  Brno – Slatina přispěla  knihovně částkou 30 000 Kč na nákup nových knih,  což 
čtenáři velmi ocenili. Nových knih je stále nedostatek a tato finanční injekce se v knižním fondu 
rozhodně projevila.

V květnu proběhla v knihovně i schůze místního zastupitelstva v čele s panem starostou Ing. 
Navrátilem.

Byla provedena celá rekonstrukce topení, což si vyžádalo nemalé úsilí na úklid a musela být 
omezena i půjčovní doba.

Ale  i  sebedetailněji  vypsané  události  nemohou  zachytit  všechno  dění  během  roku 
v knihovně. Jen ti, kteří vše osobně prožili nebo do knihovny pravidelně chodí, nesou v sobě otisk 
roku.

Vedoucí knihovny je paní Jiřina Tomanová ze Šlapanic.

3.  Klub důchodců
Klub důchodců měl k  l. l. 2007 rovných 100 členů.

Jeho  pravidelný  rozvrh  činností  se  sestává  ze  zasedání  Rady  klubu  každé  první  úterý, 
každou první středu je Beseda a třetí středu je Čaj o páté. Zpívání je každé úterý a každou druhou 
středu.

Klub pracuje již 11 let. Velmi oblíbené jsou zájezdy nejen poznávací, ale i léčebné. Jsou 
vždy dobře připraveny a účastníci se seznamují s historií naší vlasti, jejím historickým i uměleckým 
bohatstvím. 

Zajímavou aktivitou jsou návštěvy malých dětí v mateřské školce, kam si babičky s nimi 
chodí hrát.
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Že  naši  důchodci  nestárnou,  dokazuje  jejich  zájem  o  získávání  nových  dovedností  ve 
Fantázii, kde lektorky tohoto Domu dětí a mládeže učí seniorky vyrábět různé artefakty – výroba 
vánočních a velikonočních ozdob, batikování, pletení z orobince a podobně.

Již po osmé byla uspořádána společná dovolená, v roce 2007 jelo celkem 73 členů, a to 
v rozmezí 63 až 87 let věku. 

Oblíbené  zájezdy  jsou  na  hostinu,  kde  se  podávají  výborná  kuřata  nebo  na  burčák  do 
Rybárny  ve  Strachotíně.  Namátkou  je  možno  uvést  zájezdy  do  termálních  lázní  v  Čalově  na 
Slovensku,  projížďka  po  Baťově  kanálu,  návštěva  zámků  a  hradů,  kostelů,  klášterů  a  jiných 
pamětihodností.

Rok 2007 zakončili důchodci Silvestrovským posezením.

Předsedkyní klubu je Jarka Pešová.

4.  Plesy ve Slatině
Plné  prostory restaurace  Las  Pegas  v pátek  26.  ledna  2007 byly  důkazem toho,  že  si  III.  ples 
městské části Brno – Slatina získal své stálé příznivce. Vyprodáno bylo již 14 dnů předem.

K potěše hostů hrál TOM SAWYER BAND a cimbálovka z Milotic s primášem Petrem 
Šrahulkou. Na své si přišlo při tanci a zpěvu téměř 200 přítomných. O zpestření plesu se postaralo 
kvarteto děvčat s ukázkou irských tanců.

Dne 23. února byl uspořádán 4. společenský ples místního sdružení ODS Brno – Slatina, 
opět  v  restauraci  Las  Pegas.  K tanci  a  poslechu  hrála  skupina  LI-VE.  I  tento  ples  byl  bohatě 
navštíven a přání  Klubu zastupitelů  ODS MČ Brno – Slatina,  aby se hosté příjemně bavili,  se 
splnilo plnou mírou.

5.  Pálení čarodějnic
Skupina  historického  šermu občanské  sdružení  Lucius  -  tentokrát  bez  účasti  členů  divadelního 
spolku J. K. Tyl - uspořádala tradiční Pálení čarodějnic, a to 30. dubna od 16,- hod. na hřišti na ulici 
Černozemní.  Zábava byla připravena odpoledne hlavně pro děti – soutěž o nejlepší masku, dětská 
diskotéka,  ohníček na opékání  špekáčků,  které  děti  dostaly jako dárek.  Večer  zasedl  inkviziční 
soud, aby projednal těžká obvinění z čarodějnictví, vznesená proti ubohé Zuzaně. A protože byl 
soud  ze  strany  žalobců  dobře  zaplacen,  byla  všechna  obvinění  uznána  pravdivými  a  Zuzana 
skončila na vzplanuté hranici. Pak následovala taneční zábava pro dospělé a představení skupiny 
Lucius. Vystoupily i břišní tanečnice a tančily ve světle plivaných ohňů. 

Akce se těší vždy velké návštěvnosti, což svědčí o její oblibě.

V  návaznosti  na  30.  duben  jako  den  čarodějnic  uspořádal  kolektiv  Mateřské  školy  na 
Jihomoravském náměstí 5 výstavu výtvarných prací s názvem Slet čarodějnic.

Vedoucí šermířské skupiny Lucius je pan Zifčák.
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6.  Slatinské hody
V roce 2007 bylo 30. výročí od znovuobnovení hodové tradice, protože v 70. letech došlo několik 
let k přetržce v pořádání hodů. 

Byl připraven důstojnější průběh, slavnostnější.

V sobotu večer  8.  září  bylo  předhodové zpívání  s  besedou u cimbálu  v areálu  Asio na 
Tuřance.  Hrála  Starobřeclavská  cimbálová  muzika  pod  vedením  primáše  Karla  Rebendy  a 
vystoupili zde zpěváci a tanečníci Old Stars Břeclav.

V  pátek  14.  září  byla  předhodová  zábava,  opět  pod  stromovím  v  areálu  Asio  (bývalý 
Spartak), hrála kapela Novios z Prostějova.

V sobotu 15.  září  se velkému zájmu těšila  večerní  zábava opět na stejném místě.  Hrála 
dechová hudba Dambořanka, na vedlejším parketu hrála Starořecká cimbálová muzika.

V  neděli  16.  září  byla  zorganizována  slavnostní  mše  svatá  na  Přemyslově  náměstí  na 
Slunečním  dvoře.  Mši  doprovázela  cimbálová  muzika  Slovácko  pod  vedením  primáše  Petra 
Marady.  Mše  se  zúčastnilo  mnoho  krojovaných  účastníků  a  byl  během  liturgického  obřadu 
vysvěcen  nový  slatinský  prapor.  Kromě  krojovaných  účastníků  se  mše  sv.  zúčastnilo  mnoho 
slatinských občanů,  prostranství  bylo  úplně zaplněné.  Už příchod D. P.  faráře  Vavruši  a  D.  P. 
kaplana  Hanáčka  s  ministranty,  doprovázený  množstvím  krojovaných  stárků  a  stárek,  byl 
majestátní.

Odpoledne bylo u kostela Povýšení sv. kříže požehnáno hodům a Slatinou prošel hodový 
průvod. Nikdy nebylo tolik krojovaných účastníků jako letos. U Staré radnice pan starosta předal 
stárkům slatinský prapor a spolu s radními přijal pozvání k účasti na hodovém průvodu a zábavě.

Průvod stárků
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Paní Růžena Hodaňová drží
slatinský prapor Děvčata v kyjovských krojích

V době hodového průvodu hrála na prostranství Slunečního dvora cimbálová muzika pod 
vedením primáše  Patra  Marady.  Až průvod došel  na  prostranství  Slunečního  dvora,  nastoupila 
slatinská chasa i pamětníci (stárci od roku 1977) na taneční parket a začala všeobecná zábava. Tolik 
lidí snad nikdy nebylo jako tentokrát. Jen škoda, že židle, které byly ráno připraveny účastníkům 
mše sv. byly odklizeny a míst k posezení bylo moc málo, takže starší lidé, kteří nevydrželi dlouho 
stát, museli odcházet. Nutno poznamenat, že se na odpolední zábavě neplatilo vstupné.

Večerní zábava pak pokračovala opět v areálu Asio na ulici Tuřanka 1.

Hody jsou vždy nejnavštěvovanější a nejoblíbenější veřejná akce ve Slatině, občané si zvou 
i své známé či příbuzné. A letošní hody byly obzvlášť slavnostní a velkolepé.
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Příchod na slavnostní hodovou mši svatou

Hodová mše svatá byla sloužena na Slunečním dvoře
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Průvodní slovo při mši sv. přednesli Marie Vyzourková a Ing. Štěpán Cenek, hlavní stárek:

„Zas rok se s rokem sešel a my přicházíme slavit hodovou mši svatou, i když letos poněkud 
netradičně. Hodová tradice sahá do roku 1903, kdy se hody konaly poprvé. Původně byly slaveny 
coby svatováclavské. Až od roku 1960 se konaly kolem 14. září, tedy na svátek Povýšení svatého 
kříže, jemuž byl roku 1948 zasvěcen náš kostel. Mezi léty 1970 – 1976 nastala hodová přetržka. 
K obnovení této tradice došlo až v roce 1977.Od toho roku se slaví hody pravidelně každý rok. Je 
tradicí, že každá obec má své typické odění, kroj. Nejinak tomu bylo  i ve Slatině. Až do roku 1933 
se na hody nosily slatinské kroje. Tyto kroje bylo možné vidět ještě v letech 1945 – 1946, ale od té 
doby již ne, protože byly nahrazeny kroji kyjovskými. Po dlouhé době tedy máme možnost vidět na 
vlastní oči, jak tento kroj před lety vypadal. Velký dík patří těm, kteří nám zapůjčili fotografie či 
přímo součásti krojů, abychom je mohli obnovit, ale i těm, kteří se o obnovení zasloužili.

Na  závěr  mše  sv.  byl  požehnán  nový  slatinský  prapor  a  Ing.  Štěpán  Cenek  to 
doprovodil slovy:

„Dostali  jsme se téměř  až na samý konec hodové mše svaté.  Ale dříve,  než dostaneme 
závěrečné požehnání a zavítáme zpět do svých domovů, chceme prosit o požehnání tohoto obecního 
praporu. Vznikl v loňském roce ku příležitosti 700 let Slatiny (první autentické písemné zmínky) a 
je věrnou kopií praporu, vzniklého po sametové revoluci. Jeho symbolika má prameny daleko v 
historii.  Konkrétně  byla  přejata  z  pečeti  z  roku  1644.  Její  střed  je  vyplněn  dvěma  krojidly, 
vinařskými  noži  a  radlicí,  která  sloužila  k  obdělávání  půdy.  Kolem  těchto  selských  znaků  se 
nacházela výzdoba ze stylizovaných květů. Za základní barvu byla zvolena barva modrá, pro selské 
nářadí pak barva stříbrná.“

7.  Divadelní soubor J. K. Tyla
V roce 2007 soubor uskutečnil následující akce:

24. 2. Velký maškarní ples pro děti
12. 4. a 21. 4. sehráli pohádku O zlobivé princezně
30. 11. znovu pohádka Jak šel Honza pohádkou
5. 12. zorganizovali Mikulášskou nadílku s Nezbednými čertíky

Divadelní soubor má 13 členů, z toho 10 herců. Zkoušky probíhají 2x týdně vždy v pondělí 
a čtvrtek od 17,- do 19,- hodin.

Předsedkyní je Eva Hrdličková, místopředsedou Martin Krytinář.

8.  Vánoční trhy
V  prosinci  byly  uspořádány  na  Přemyslově  náměstí  „Vánoční  trhy“.  Děti  zde  předvedly  svá 
vystoupení  a  zazpívaly  koledy.  Návštěvníci  si  mohli  pochutnat  na  zabíjačkových  i  vánočních 
pochoutkách a  nakoupit  různé dárkové zboží.  Přišlo  hodně lidí  a všem se akce líbila.  Prodejní 
stánky pomáhali stavět slatinští hasiči.
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Vánoční vystoupení dětí na jarmarku

Vánoční jarmark
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VII.  Zájmová činnost
1.  Fantázie
CVČ Fantázie je jedním z detašovaných pracovišť   JUNIOR – Dům dětí a mládeže, sídlící v Brně – 
Slatina,  Tilhonova 49.  Hlavní náplní tohoto volnočasového zařízení je nabízení pravidelné a 
příležitostné tvůrčí činnosti dětem, dospívajícím i dospělým.
Cíle CVČ (Centrum volného času) Fantázie:

• v inspirujícím  a  příjemném  prostředí  ve  vstřícné  a  přátelské  atmosféře  nabízet  kvalitní 
aktivity

• vytvářet  jedno z kulturních  center  Městské  části  Slatina  s nabídkou  nejrůznějších  aktivit 
(kroužky, kurzy, akce nejrůznějšího rozsahu, zájezdy, exkurze, pobytové i příměstské tábory 
– a to i různého zaměření – výtvarné, dramatické, keramické, sportovní, přírodovědné apod.)

• kladení  důrazu  na  tvořivost  a  snaha  o  prosazování  pedagogických  principů  aktivnosti, 
přirozenosti a emocionálnosti, jež se snaží slučovat s principy trvale udržitelného rozvoje

• uplatňovat  zásady  trvale  udržitelného  rozvoje,  které  chápe  jako  způsob  života,  který  je 
zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou 

• věnovat pozornost a tvořivě ovlivňovat volný čas dětí a rodičů, snaží se dětem a dospělým 
poskytovat podněty, které by je podporovaly v aktivním přístupu k životu.

Turnaj ve stolních hrách Transamerika
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CVČ Fantázie  vznikla  na podzim roku 1996 a ve školním roce 2007/2008 zajistila pravidelnou 
zájmovou  činnost  pro  děti,  mládež  a  dospělé  ve  68  zájmových  kroužcích  a  kurzech,  které 
navštěvuje 571 členů, z toho 419 ve věku do 18 let.

CVČ v roce 2007/08 uskutečnilo:

I. 97 otevřených spontánních akcí s účastí 5427 osob, 

- 8 jarních a  letních táborů s 491 účastníky, na jejichž zabezpečení se podílelo 43 táborových 
pracovníků

- 6 příměstských táborů o podzimních a letních prázdninách se 127 účastníky

- 2 osvětové a informační akce na základních školách ve Slatině – Dny dětí bez úrazů  s účastí 
355 žáků;

- 2  akreditované  kurzy  MŠMT  pro  učitele  v rámci  dalšího  vzdělávání  pedagogických 
pracovníků pro 31 pedagogů

- 59 výukových programů v oblasti keramiky a  přírodovědy, ekologické výchovy,

kterých se zúčastnilo 1156 žáků

Na zajištění činnosti se podílí 29 pedagogických pracovníků, z toho 3 interní a 26 externích.

Prezentací činnosti CVČ a každodenním kontaktem s občany MČ se podařilo navázat úzké kontakty 
se členy zájmových kroužků a kurzů i návštěvníky  jednorázových akcí.

     CVČ velmi oceňuje spolupráci s MČ Brno – Slatina, oběma základními školami, OS Slatina 
dětem, OS Klubíčko, PTO Poutníci, slatinskými hasiči, klubem důchodců i řadou neorganizovaných 
jednotlivců, kterým je problematika volnočasových aktivit blízká.

Vedoucí Fantázie je Mgr. Zdenka Jemelková.

„Den bez úrazů“ - dobrovolní hasiči spolupracují s Fantázií
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2.  Sbor dobrovolných hasičů
Současný počet členů, zařazených do Jednotky sboru dobrovolných hasičů, je 19. K dispozici má 
jednotka hasící vůz CAS 25 -Škoda 706 RTHP a dopravní vůz Avia 30.

Členové jednotky pravidelně drží pohotovostní služby ve zbrojnici. Celkem bylo odslouženo 
53 pohotovostních služeb, což představuje 3 603 hodin. V době konání pohotovostních služeb byla 
jednotka vyzvána operačním střediskem HZS Brno k následujícím výjezdům:

13. 4. 2007     ulice Budínská, požár kuchyňské linky

30. 5. 2007 požárně taktické cvičení – domov důchodců Sokolnice

13. 6. 2007 odstranění spadlého stromu na osobní auto na ulici Bedřichovická

21. 6. 2007 čerpání vody na ulici Podstránské a ulici Stavební, dále odstranění 
spadlého stromu na ul.Tilhonové 56 a na ulici Tilhonové na osobní automobil

14. 7. 2007 dopravní nehoda na ulici Koliště, požár obchodu s potravinami na 
ulici Cejl a odstranění obtížného hmyzu v  MČ Řečkovice

28. 7 2007 bytový požár v Žabovřeskách a odstranění spadlého stromu z vozovky 
v MČ Maloměřice

6. 8. 2007 požárně taktické svičení ve firmě ADS CRONE Slatina

1. 9. 2007 požár chaty na ulici Jedovnické

17. 11. 2007 záchrana zraněného speleologa z jeskyně Plániva u obce Holštejn

Posledně uvedený zásah trval 5 hodin a byl jak fyzicky, tak psychicky velmi náročný.

Příslušníci jednotky se v rámci fyzické přípravy zúčastnili 6 soutěží v požárním sportu a 
dvou dovednostních soutěží. Např. 12. 5. 2007 v Omicích se družstvo umístilo na 3. místě, a to 
pouze ztrátou o 0.2 sekundy. V Memoriálu L. Minaříka slatinské družstvo obsadilo opět 3. místo, 
v soutěži městského kola Slatina obsadila 2. místo.

Údržbě hasičské zbrojnice, hasičské techniky, výzbroje i výstroje bylo věnováno celkem 374 
hodin.

Členové  jednotky  celkem  12x  zavlažovali  nový  trávník  na  Přemyslově  náměstí  před 
Slunečním dvorem a podíleli se na stavbě stánků tradičních Vánočních trhů, které se konaly na 
Přemyslově náměstí. Při těchto činnostech bylo odpracováno celkem 196 hod.

Dne 30. 10. 2007 byla u jednotky  velitelem ppor. Kunou provedena kontrola požární stanice 
Slatina.   Kontrola  byla  provedena  na  základě  požadavku,  aby  slatinská  jednotka  byla  zařazena 
z kategorie JPO V do kategorie III. Kontrolou bylo zjištěno, že nejen početní stav, ale i technika 
splňují  požadavky  na  přeřazení  do  JPO  III.  Ředitelem  Hasičského  záchranného  sboru 
Jihomoravského  kraje  plk.  Zdeňkem  Vlkojanem  bylo  rozhodnuto,  že  slatinská  jednotka  se 
s účinností od 1. 1. 2008 zařazuje do kategorie JPO III.

Slatinská jednotka prováděla také asistenční služby,  a to 30. 4. u akce pálení čarodějnic, dne 
1. 9.  na šermířském odpoledni a dne 13. 10. při odhalení pomníku americkému letci.

V rámci propagace požární ochrany byly prováděny ukázky práce hasičů, a to: 14. 1. 2007 
pálení vánočních stromků, 2. 5. 2007 při Dětském dnu v Mariánském údolí a 24. 10. 2007 ukázky 
hašení a dýchací techniky pro děti ze ZŠ Přemyslovo náměstí.
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Ústřední zemské hasičské a požárnické znaky

Od listopadu 2007 zahájil svou činnost i Kroužek mladých hasičů, který v současné době 
navštěvuje 5 dětí.

Starostou JSDH Brno – Slatina je Jiří Štreit a velitelem František Remeš.

Poznámka:
Při  hledání  trosek  letadla  sestřeleného  amerického  letce  W.  L.  Kigginse  byl  nalezen  hasičský 
odznak, velmi zachovalý. Dotazem na Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi jsem zjistila, že se 
jedná o  hasičský čepicový odznak České ústřední jednoty hasičské markrabství moravského, jehož 
podoba byla schválena v prosinci 1901 a tento odznak byl užíván až do roku 1922. Podle tehdejších 
předpisů  měl  být  odznak  zhotoven  ze  zlatého  tombaku  a  zemský  znak  a  koruna  měly  být 
smaltované. V roce 1922 byl tento odznak nahrazen novým odznakem. Jak se odznak dostal poblíž 
trosek letadla, to se můžeme jen dohadovat, ale s americkým letadlem souvislost nemá. S největší 
pravděpodobností se na pole dostal tak, že tam dovezen s hnojem z některého selského stavení.
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Hasičský odznak užívaný v letech 1901 – 1922

3.  Český svaz chovatelů – základní organizace 22
Organizace u soudu prohrála svůj spor s panem Františkem Hromkem ml. o výši nájemného a dluh, 
který  uplatňoval  na  chovatelích,  byl  uspokojen  tak,  že  jej  zaplatila  firma,  která  na  dotyčném 
pozemku  chtěla  stavět  bytové  domy  s  tím,  že  likusový  objekt  bude  používat  jako  staveništní 
zařízení. Inventář (klece apod.) si chovatelé uložili do úschovy v Jehnicích. Tak skončil chovatelský 
spolek ve Slatině, protože se neměl kam uchýlit a neměl prostředky na placení nájemného, které 
bylo pro něj likvidační. Pan Hromek dostal veškeré svoje požadavky uhrazeny stavební firmou.

4.  Občanské sdružení Lucius 
Skupina historického šermu Lucius jako každoročně uspořádala mnoho vystoupení na hradech či 
veřejných akcích v širokém okolí Brna. Jejich vystoupení se setkávají s nadšením publika, protože 
se  aktéři  snaží  předvádět  příběhy ze  starých  dob.  Publikum navíc  oceňuje nasazení,  se  kterým 
všichni členové skupiny předvádějí svá vystoupení.

Letošní pálení čarodějnic 30. dubna ve Slatině bylo plně v jejich režii, stejně jako šermířské 
odpoledne a večer v září. Na zářijovou akci si Lucius pozval i další šermířské historické skupiny a 
pro děti připravili různé zábavy a soutěže. Večer pak zatančily břišní tanečnice a šermíři uspořádali 
ohňové show. 

Obě akce se odehrávaly na hřišti na ulici Černozemní.
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5.  Český zahrádkářský svaz – základní organizace Brno – 

Slatina
Protože město Brno postupně ruší všechny zahrádkářské kolonie, které minimálně celou druhou 
polovinu 20. století umožňovaly zahrádkářům obhospodařovat pozemky města Brna, je logické, že 
se stále snižuje i počet zahrádkářů, organizovaných v zahrádkářském svazu a tento trend postihl i 
Slatinu. Poslední kolonie na rozcestí Tilhonovy ulice a Nové čtvrti byla také zrušena a na jejím 
místě  bylo  vybudováno  obchodní  středisko  PLUS.Takže  zbývají  zahrádkáři,  kteří  vlastní  své 
soukromé zahrady. Dalším faktorem snižování počtu zahrádkářů je skutečnost, že v obchodech je 
v současné době široký výběr zeleniny a ovoce po celý rok a tak mnoho zahrad i  zahrádek se 
orientuje na funkci okrasnou a oddychovou. Také zahrádkářský svaz už nemá možnost poskytovat 
dřívější výhody svým členům, např. nákup levného osiva, hnojiv i chemické ochrany.  A na sekání 
trávníku není potřeba si vyměňovat zkušenosti ve spolku.

V současné době má slatinská organizace 30 členů, zatímco v 50. až 90. letech se počet 
blížil k 500. Výbor se schází 1x měsíčně, 1x ročně bývá členská schůze, při čemž členové mají 
možnost se kdykoliv zúčastnit i výborové schůze. Součástí schůzí bývá buď odborná přednáška, 
nebo ochutnávka ovoce či vína. Zajímavá byla přednáška o škůdcích a chorobách na zahradě a 
ochrana  před  nimi,  rady  pro  zavařování  a  pod.  Územní  rada  pořádala  zájezd  do  Rožnova  na 
„Vánoční jarmark“.

Na rok 2008 mají zahrádkáři přislíbenu dotaci z Městské části Brno–Slatina 5 000 Kč.
Předsedou je Oldřich Haluza, pokladníkem Ing. František Vrána, hospodářem Jan Pernikář. 

Členové výboru jsou František Vája a František Hofstetter.

Ing. Vrána ukazuje své výpěstky
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VIII.  Životní jubilea
1.  Jubilanti
V roce 2007 členové sociální komise navštívili ve Slatině celkem 125 jubilantů. Každému jubilantu 
byl předán dákový balíček v hodnotě 250 Kč a přání, podepsané starostou.

Věkové rozložení jubilantů:

75 let 51 občanů 31 žen 20 mužů

80 let 50 občanů 31 žen 19 mužů

85 let 23 občanů 13 žen 10 mužů

90 let 3 občané 3 ženy

91 let 1 občan 1 žena

92 let 2 občané 1 žena 1 muž

94 let 2 občané 2 ženy

95 let 1 občan 1 žena

97 let 1 občan 1 žena

99 let 1 občan 1 žena

celkem 125 občanů 75 žen 50 mužů

Z celkového počtu jubilantů bylo 60% žen a 40% mužů. 

Mezi jubilanty staršími než 90 let bylo 10 žen a 1 muž.

Mezi nejstarší občany ve Slatině patří: Hromková Zdeňka, Zrnečková Viktorie, Hrazdilová 
Marie,  Zemanová  Zdeňka,  Kusáková  Anna,  Brožková  Františka,  Doležal  Arnošt,  Agavelian 
Achkhen (neumí česky), Pospíšilová Květoslava, Kropáčová Olga, Hromádková Marie.

2.  Vítání občánků
Vítání malých občánků se jako obvykle uskutečnilo ve Slatině dvakrát v roce 2007 a to:

12. 5. 2007 bylo 47 pozvaných, z toho 21 děvčátek a 26 chlapců a

17. 11. 2007 bylo pozvaných 43, z toho 24 děvčátek a 19 chlapců

Celkem 17 rodičů nepřišlo se svou malou ratolestí.  Přítomným hostům zazpívaly děti ze 
školního sboru, maminky dostaly květiny, dětičky malé dárky. Kromě členů sociální komise vždy 
přichází popřát vše dobré rodičům i malým občánkům i pan starosta Ing. Jiří Navrátil.
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IX.  Sport
1.  Tenisový oddíl SK Brno – Slatina
Oddíl má dvě družstva dospělých. Obě družstva hrála v krajském přeboru ve III. C třídě. Družstvo 
Slatina A obsadilo 4. místo a družstvo B 8. místo.

Dorost má jedno družstvo,  hraje v II. třídě B a osadilo 4. místo.

Družstvo starších žáků hrálo v III. třídě C a obsadilo 3. místo.

Samostatnou ceněnou kapitolou  je aktivita  mužů – veteránů,  kteří  hrají  soutěže  v rámci 
města Brna. Přesvědčivě tak dokazují, že tenis se dá hrát v každém věku.

Závodní hráči platí roční příspěvek ve výši 1 000 Kč, rekreační hráči platí roční příspěvek 
ve výši 2 000 Kč. Pronájem kurtu na jednu hodinu stojí 80 Kč.

Na výroční schůzi došlo k rozšíření výboru – předsedou je Ing. Jaroslav Buršík, jednatelem 
Oldřich Miklík, pokladníkem Jiří Musílek a členové jsou Josef Vrzal, Karel Velan a Milan Píška.

2.  Oddíl stolního tenisu SK Brno – Slatina
Oddíl stolního tenisu ve Slatině má průměrně 50 členů, z toho 10 dětí.  Soutěže se zúčastňuje 7 
družstev dospělých a 1 družstvo žákovské.

V kategorii Divize hrají zejména: Josef Pořízek, Michal Plotěný, Martin Zetocha, Miroslav 
Procházka, Jan Traxler

V žebříčku Jihomoravského kraje  - muži obsadili:

41. – 50. místo Josef  Pořízek
51. – 60. místo Martin Zetocha
71. – 80. místo Michal Plotěný

Hlavním trenérem dětí je Petr Čampa, občas i Ota Huml st.

Herna se  pronajímá i  neregistrovaným hráčům a Brněnskému tělovýchovnému sdružení, 
takže je stále plně vytížená.

Roční členský příspěvek je 1 000 Kč.

Hlavními sponzory jsou: nejvíce ASIO, Havlíčsko-brodský pivovar Rebel, Poutníci, firma 
O. Kellnera ze Žarošic a MČ Brno – Slatina.

Předsedou oddílu je Petr Čampa

Členové výboru František Linhárek, Ota Huml st.
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3.  Fotbalový oddíl  SK Brno – Slatina

Fotbalové hřiště na ulici Kikerleho

Fotbalový oddíl je největším oddílem v SK Brno – Slatina.

Výsledky soutěží:

umístění gólová bilance dosažené body
Muži A -II. tř. - městský přebor 2 68:25 58

Trenér: Petr Mutr, Petr Zemánek
Muži B – III. tř.-  městská soutěž 7 39:55 27

Trenér: Martin Koláček
Starší žáci B – III. tř.- městská soutěž 2 83:36 43

Trenér: Martin Chalabala
Starší přípravka 12 23:210 0

Trenér: Karel Šlagor
Mladší přípravka – II. tř. městský přebor 11 14:167 1

Trenér: Petr Šlagor, Tomáš Zdražil
Starší dorost – krajský přebor 13 19

Trenér: Petr Křesťan, Petr Jelínek
Mladší dorost – krajský přebor 11 29

Trenér: Tomáš Procházka
Starší žáci – krajský přebor 11 13

Trenér: Martin Chalabala
Mladší žáci – krajský přebor 8 26

Trenér: Ivan Meluzín, Zdeněk Suchánek

Výbor  fotbalového  oddílu  pracoval  ve  složení:  Ing.  Michal  Nos,  Ing.  Václav  Klajsner, 
Martin Chalabala, Ivan Meluzín, Ivo Pelz, Pavel Matula, Václav Lexa, Ivan Socha.
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4.  Česká asociace sportu pro všechny
V  červnu  ukončila  svou  dlouholetou  aktivní  cvičitelskou  činnost  paní  Marie  Pastrňáková a 
zároveň složila funkci předsedkyně odboru ČASPV ve Slatině.

Novou předsedkyní byla zvolena Marie Konečná, roz Mráčková, z ulice Černozemní.

Organizace ve Slatině má 4 oddíly – rodiče a děti, žákyně, ženy a spinály.

Pět  cvičitelek  zajišťuje  cvičení  pro  68  členek,  bohužel  z  důvodu  vysokého  nájmu  za 
používání tělocvičny školy na Jihomoravském náměstí 2, a to 400 Kč za hodinu pro dospělé a 250 
Kč za hodinu pro cvičení dětí,  bylo nutno redukovat cvičební hodiny na menší počet. Je to líto 
všem, kterých se dotklo.

V roce 2007 byl největší svátek všech amatérských cvičenců z celého světa – XIII. světová 
gymnaestráda v rakouském DORNBIRNU. Tato WG se konala ve dnech 8. - 14. července. Před 
slavnostně  veřejně  zacvičenou  skladbou  bylo  dost  zkoušek  a  nácvičných  srazů.  V  pozměněné 
choreografii, s jiným počtem cvičenců a délkou skladby, byla malá generálka na sletu v Praze v 
roce 2006.

Gymnaestrádu pořádala světová gymnastická federace FIG. Zúčastnilo se jí 24 000 cvičenců 
z 52 států pěti kontinentů. Česká výprava se po dlouhé přestávce zapojila v roce 1991, kdy se akce 
konala v Amsterodamu a následně pak v roce 1995 v Berlíně, v roce 1999 v Göteborgu, v roce 2003 
v Lisabonu a v roce 2007 v Dornbirnu. Všech těchto svátků se zúčastnily také ženy – cvičenky ze 
Slatiny.
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SPORT ČESKÁ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY

Výprava z České republiky měla 796 cvičenců z České asociace sportu pro všechny, České 
obce sokolské a České asociace univerzitního sportu. Brno reprezentovaly čtyři cvičenky ČASPV 
ze Slatiny, a to Marie Konečná, Gabriela Kokešová, Jarmila Nosová a Zdena Studeničová. Skladba 
s názvem POHODA obsahovala tanečně gymnastická cvičení žen s šálou a mužů s netradičním 
cvičebním  nářadím  –  pivní  přepravkou.  Cvičení  doprovázely  staropražské  melodie. 
Patnáctiminutová skladba si získala srdce rakouského publika i ostatních účastníků gymnaestrády. 
Po úspěchu skladby GO GO TANGO v Lisabonu bylo  letošní  vystoupení  z ČR zařazeno i  do 
závěrečného ceremoniálu celé slavnosti.

Atmosféra  takové  akce  je  pro  cvičenky  srovnatelná  s  atmosférou  olympijských  her. 
Setkávání  s  cvičenci  z  jiných států   a  poznávání  jejich  aktivit  jsou  pro  ostatní  účastníky 
neocenitelné.  Získané  zážitky  kompenzují  náročný  nácvik  a  nemalé  finanční  náklady,  které  si 
cvičenky hradí samy. Přesto se již však těší na příští gymnaestrádu, která bude v Lausanne.

5.  SSK Vedra
Oddíl stále působí v nevyhovujících prostorách – restauraci pana Vedry. A ve Slatině není možno 
nalézt vhodnější prostor, který by oddíl měl možnost finančně zvládnout. Je to škoda, protože určitě 
by přišlo mnoho mladých a odrostlejších dětí, kdyby to nebylo v hospodě. A tak „sport džentlmenů“ 
strádá. 

V roce 2007 obsadil na Mistrovství republiky Miroslav Močička 2. místo a na Mistrovství 
Evropy obsadil  3.  místo.  Tohoto  borce  už  lákají  bohatší  kluby a  nabízejí  mu  lepší  treningové 
možnosti i hmotné zabezpečení, což ve Slatině nemá.

Mistrem republiky v juniorech se stal Pavel Böhm, který na Mistrovství Evropy obsadil již 
3x třetí místo. Je velmi pravděpodobné, že i tohoto nadějného sportovce si oddíl neudrží.

V  oblastním  přeboru  hrály  v  roce  2007  dvě  družstva,  a  to  v  oblastním  přeboru 
kategorie II a III.

Je politování hodné, že Slatina má tak nadějné sportovce a oddíl nikde nenašel pochopení, 
aby se mu vytvořily lepší podmínky pro trénování a pořádání soutěží.

Předsedou je Ivan Frenz.

6.  Pétangue
Petangový oddíl Brněnští draci (PCBD) působí ve Slatině na ulici Černozemní. Kromě účasti či 
pořádání domácích turnajů a akcí pro příznivce petangue se kluboví hráči zúčastnili, mimo jiných, 
následujících nejvýznamnějších akcí a obsadili tato místa:

CENTROPE CUP (je to neoficiální mistrovství střední a východní Evropy)

1. místo: tým ve složení Pavel Hejl ml. - PCBD
Milan Hašek  - SLOPE
Romana Vokrouhlíková – POP Praha

CENTROPE CUP – Maďarsko

1. místo – tým ve složení: Pavel Hejl ml.
Milan Hašek – SLOPE
Jaroslav Vlk – POP Praha
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SPORT PÉTANGUE

 
Mistrovství ČR dvojic:

1. místo – tým ve složení: Pavel Hejl ml.- PCBD
            Milan Hašek – SLOPE

Kvalifikace na Mistrovství světa v Senegalu:

1. místo – tým ve složení: Pavel Hejl ml. PCBD
            Milan Hašek – SLOPE
            Tomáš Stoklásek – Fňáky Brno
            Jaroslav Vlk – POP Praha

Rosenhigell Vídeň

1. místo – tým ve složení: Pavel Helj ml. - PCBD
Pavel Hejl st. - PCBD
Milan Hašek – SLOPE

Pavel Hejl. je trenérem státní juniorské reprezentace a poskytl i předcházející informace.

Mezinárodní turnaj v Pétangue

7.  Ženský fotbal
Nakonec trochu historie, která je málo známá:

Někdy začátkem 60. let  minulého století  se ve Slatině  domluvila  děvčata,  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 je vhodný jen jako atrakce a to zejména pro muže.
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SPORT ŽENSKÝ FOTBAL

Přes tuto nepřejícnou atmosféru vznikly  ženské fotbalové oddíly:
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 (Zlín). 

A  ženy  trénovaly  a  trénovaly  s  nadšením.  Ve  Slatině  probíhaly  tréninky  2x  týdně,  to 
přijížděly ženy z Břeclavi a 2x týdně jezdily slatinské ženy na motocyklech (v létě) 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 se Slávií na turnaji „Srdce mladého světa“, 
sice nevyhrála, ale síly byly více méně vyrovnané.

Nezapomenutelné bylo utkání štíhlých a plnoštíhlých 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 Tilhonové.

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

Na toto období takto vzpomíná Eva Janků, brankářka odílu. 

Ženské fotbalové družstvo ze Slatiny. 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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X.  Závěr
Psát kroniku je poměrně náročná činnost a to nejen selekce nejdůležitejších informací, ale i časově 
– posbírat  informace o všech aktivitách vyžaduje opravdu hodně času a pochopení pro vedoucí 
činitele, od kterých je žádoucí podklady pro kroniku získat. Někdo zápisům do kroniky nepřikládá 
žádnou důležitost, většinou jsou lidé ochotni informace poskytnout, ale nemají čas. A tak sbírání 
podkladů je zdlouhavé, i když zajímavé, protože zejména volnočasové aktivity provozují nadšenci, 
a tím i osobnosti.

Objektivně jsem se snažila život ve Slatině postihnout ve všech jeho podstatných aspektech, 
abych podala co nejkomplexnější jeho obraz. Jsem si vědoma, že pravděpodobně existují oblasti, na 
které jsem nedosáhla, ale doufám, že jich není mnoho.

 Na závěr bych chtěla všem, kteří mně věnovali svůj čas a poskytli informace a podklady do 
této kroniky,  vděčně poděkovat a protože se jedná o široký okruh veřejnosti,  je obtížné šechny 
jmenovitě uvést. A to je mi líto. Zpravidla jsou to vedoucí činitelé, které uvádím u každé kapitoly či 
oddílu. Jmenovitě musím poděkovat za vstřícnost pracovníkům Úřadu městské části Brno – Slatina, 
pracovníkům Integrované střední školy polygrafické, zejména panu Františku Pospíšilovi, panu Ing. 
Bohumilu Reichstädterovi, CSc. a panu PhDr. Karlu Janišovi za laskavou oponenturu textu kroniky 
a Bc. Radomíru Černochovi za obětavost při zpracovávání grafické úpravy celého textu

Brno srpen 2008

Miroslava Buršíková.
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