




Jakub Mikšovský, šéfredaktor

ŠLAPANICKÝ
ÚVODNÍK

Aktuální číslo Šlapanického zpravodaje 
vyšlo s takřka dvouměsíčním zpožděním. 
Vše bylo způsobeno situací, která nastala 
nejen u nás, ale v celém světě. V době krizo-
vého stavu se redakce věnovala především 
tomu, aby občané měli co nejpřesnější a nej-
čerstvější informace. Na tvorbu běžného 
vydání zpravodaje tak už nebyla kapacita. 
Přesto jsme vydali alespoň mimořádné číslo, 
kde byly všechny podstatné informace týka-
jící se nouzového stavu. V tomto vydání, 
tak najdete i příspěvky, které měly vyjít již 
v dubnu.  

Vedení města se rozhodlo podpořit místní 
podnikatele a živnostníky v nelehké situaci 

a nabídlo inzerci v médiích města do konce 
roku zdarma. O bližších podmínkách se 
dočtete uvnitř zpravodaje. Náš kronikář 
pan Kopecký také připravil důležité milníky 
během nouzového stavu, kde jsou shrnuty 
události od 2. 3. do 25. 5.

Šlapanice čeká důležité rozhodování 
o územním plánu, proto jsme připravili pří-
spěvek, který vám usnadní se v něm oriento-
vat. Snažili jsme se v něm zahrnout co nejvíc 
podrobností a to srozumitelnou formou. 

Fanoušky historie zaujme článek o zákop-
nické historii ve Šlapanicích a okolí. Spor-
tovní fanoušci si zase mohou přečíst hned 
dva rozhovory se zajímavými osobnostmi ze 

sportu pétanque. 
Stejně jako dvě předchozí léta. I letos
se bude ve Šlapanicích konat letní kino. 

Zatím známe dva fi lmy, které budeme pro-
mítat. O zbylých dvou se rozhodne v násle-
dujících dnech. 
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PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané, 

jarní měsíce letošního roku jsme prožili 
mimořádně dramatickým způsobem, ze 
dne na den jsme museli změnit chod svých 
životů, své každodenní návyky a pravdě-
podobně to nejtěžší: ze dne na den přerušit 
sociální kontakty, omezit styky s našimi 
blízkými a přáteli. Velmi oceňuji neuvěři-
telnou vlnu solidarity, kterou jsme zažívali 
během nouzového stavu každý den. Oce-
ňuji ukázněnost občanů, s jakou zvládali  
všechna rychle se měnící opatření. Díky 
spolupráci, trpělivosti a vzájemné pomoci 
bylo možné situaci zvládnout.

 Ráda bych proto ještě jednou poděko-
vala těm, kteří pomohli.  Především děkuji 
všem švadlenkám a dobrovolníkům, Juná-
kům 2. oddílu, Skautu ABS, SDH Bedři-
chovice a mnoha dalším dobrovolníkům, 
kteří pomáhali s roznosem informací, 
roušek a dezinfekcí. Dále členům Krizo-
vého štábu Šlapanice Zvláštní poděko-
vání bych ráda poslala panu Alexandru 
Jiráčkovi a MUDr. Evě Jiráčkové (oba ZZS 
JMK) za odbornou pomoc a radu v každé 
denní i večerní hodině, Vlastimilu Dvo-
řákovi za koordinaci dobrovolníků. Velké 
poděkování patří pečovatelkám města 
Šlapanice: Zuzaně Sovové, Ivetě Divácké, 
Miloslavě Dvořáčkové, Haně Králové 
a Andree Valné, které obratem reagovaly 

na všechny požadavky v péči o ohrožené 
seniory. Informačnímu týmu a všem pra-
covníkům městského úřadu, kteří opustili 
obvyklé úkoly a pustili se do potřebných 
urgentních prací jako shánění respirátorů 
a roušek, dezinfekcí, stříhání nanotexti-
lií, roznos informací  - prostě prací všeho 
druhu. Pracovníkům základní školy, kteří 
se rovněž pustili do šití roušek a zajišťo-
vali péči o děti rodičů z integrovaného 
záchranného systému JMK. Týmu měst-
ské knihovny, který zastával funkci šlapa-
nické krizové linky. Všichni společně jste 
vytvořili jeden velký tým, který nezaváhal 
ani jednou. Vaší pomoci si vážím o to více, 
že zpočátku nevěděl nikdo z nás, jak se 
situace bude vyvíjet a čemu budeme čelit.

Epidemie samotná se Šlapanic a Bedři-
chovic naštěstí nedotkla, nemám zprávy 
o žádném výskytu Covidu 19 v našem 
městě. Ten bude i nadále pečlivě sledován, 
podle současného vývoje situace lze oče-
kávat spíše lokální preventivní opatření. 

Naším společným úkolem je nyní vrátit 
se co nejdříve zpět k normálnímu životu, 
byť s omezeními.

V omezené podobě se obnovil provoz 
mateřských škol, dětské skupiny Sokolík 
a ZŠ Šlapanice. Před ZŠ stojí nelehký úkol 
koordinace výuky prezenční a dálkové 
a konsolidace online výuky. Spolu s dal-

šími pořadateli akcí ve městě zvažujeme, 
které události bude možné uspořádat a za 
jakých podmínek. Svou činnost postupně 
obnovují dobrovolné spolky a organizace 
ve městě. 

Nouzový stav významně ovlivnil i čin-
nost místních podnikatelů a provozoven, 
které se často s nemalými obtížemi vracejí 
do normálu. Můžete-li, myslete na naši 
lokální ekonomiku a podpořte návštěvou 
či nákupem místní podnikatele. Ekono-
mické důsledky pocítí i naše město. Pro-
pad na sdílených daních pro letošní rok je 
v tuto chvíli předběžně odhadován až na 
30 milionů korun. 

Problémy, které v těchto dnech 
musíme řešit, jsou však i příležitostí – 
příležitostí ke změně v našem způsobu 
přemýšlení a chování. Přeji vám všem, 
abychom společně stejně dobře zvládli 
také všechny dopady krizové situace. 
Nouzový stav ukázal, že ve stavu ohro-
žení dokážeme táhnout za jeden provaz, 
a to je velmi dobrý pocit. Jsem na Šla-
panice a Bedřichovice hrdá a věřím, že 
schopnost solidarity a pocitu sounáleži-
tosti bude součástí našich životů i v dal-
ších dnech.

Michaela Trněná, 
starostka

JAK POKRAČUJE PROJEKT
CYKLOSTEZEK NA ŠLAPANICKU

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, 
který sdružuje celkem 27 obcí z našeho 
regionu, zahájil v roce 2019 stavbu první 
etapy cyklostezek. V současné době se 
dokončují 4 úseky:
 Šlapanice – Brno - Slatina
 Ponětovice – Kobylnice
 Kobylnice – Sokolnice
 Sokolnice – Telnice

Rozpočet stavebních prací na první 
etapě je 49,6 milionu korun, na akci se 
podařilo prostřednictvím Ministerstva 
pro místní rozvoj a Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP) zís-
kat dotaci z Evropských fondů ve výši 90 % 
uznatelných nákladů. Na dofi nancování se 
podílejí členské obce svazku, přes jejichž 
území cyklostezky procházejí, a také Jiho-
moravský kraj a město Brno.Pokládka asfaltu na budovaném úseku Ponětovice – Kobylnice
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Z MĚSTA

CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ
Nouzový stav zásadně omezil chod 

radnice na téměř dva měsíce, velkou část 
našeho času jsme museli věnovat řešení 
aktuálních opatření.  Přibližně půl milionu 
korun stála dosud epidemie koronaviru 
naše město na přímých výdajích na krizová 
opatření: roušky látkové i jednorázové, 
respirátory pro lidi v první linii, dezinfekce 
a další ochranné prostředky. Pomoc města 
byla směřována i k domovům pro seni-
ory v Sokolnicích a Újezdu nebo Fakultní 
nemocnici u sv. Anny. 

Další fi nanční dopad koronaviru pocítilo 
město již v dubnu díky téměř 40% propadu 
na sdílených daních oproti měsíci březnu. 
Tyto dopady znamenají nutné úpravy 
rozpočtu, snižování výdajů a především 
zajištění fi nančních prostředků pro inves-
tiční akce ve městě v letošním roce. Pre-
dikovat další vývoj příjmů je v tuto chvíli 
prakticky nemožné. Zastupitelstvu tak 
bude v červnu předkládán návrh na pro-
vozní úvěr na předfi nancování dotačních 
akcí ve výši 100 milionů korun a dlouho-
dobý investiční úvěrový rámec ve výši 180 
milionů korun. Z investičního rámce bude 
refi nancován stávající úvěr města na školu 
z roku 2014 ve výši 30 milionů korun, více 
než 56 milionů korun již město splatilo. 
Částku bude možné, ale nikoliv nutné 
čerpat podle rozhodnutí zastupitelstva 

na důležité investiční akce města např. na 
nutnou revitalizaci skládky nebezpečných 
odpadů. Investiční rámec může zůstat 
nedočerpán nebo být kdykoliv předčasně 
splacen.

Velké investiční akce města se dosud 
s dopady koronaviru vyrovnávají poměrně 
dobře: v termínu byla dokončena rekon-
strukce Jungmannovy ulice, zahájena 
rekonstrukce Lípové.  Stále díky úsilí 
dodavatelů běží i největší investiční akce 
města: sanace areálu Cukrovaru a stavba 
nového pavilonu a sportovní haly ZŠ. 
Termíny dodavatelé dosud drží. U sanace 
areálu Cukrovaru došlo k rozšíření prací 
v rozsahu demolice dalších 3 objektů, 
pod kterými bylo také potvrzeno masivní 
znečištění. Částka víceprací v rozsahu 
14,9 milionu korun bez DPH bude pokryta 
z rezervy, kterou projekt pro tyto účely 
obsahoval. Spoluúčast města činí 15%.  
Bohužel tyto vícepráce znamenají také 
prodloužení termínu hrubých sanačních 
prací odhadem o 2 měsíce – do srpna. 
Odkrytí kontaminace a její odtěžba jsou 
spojeny se silným zápachem. Omlouváme 
se tímto všem občanům, které zápach 
obtěžuje, a děkujeme za jejich trpělivost. 
S fi rmou Dekonta byl dohodnut urychlený 
zásyp otevřených dehtových jam, probíhá 
kropení a úklid prašných komunikací. 

Za trpělivost a spolupráci děkujeme také 
všem fi rmám, které jsou v areálu v nájmu.

Před dokončením jsou stavební práce na 
nových cyklostezkách směr Brno – Sla-
tina a Kobylnice, Sokolnice. 

Více než dvouměsíční zpoždění 
v důsledku koronaviru nabraly práce na 
územním plánu, jehož veřejné pro-
jednání předpokládáme v 2. polovině 
července. S ohledem na nejasný vývoj 
epidemické situace na podzim jsme upřed-
nostnili co nejrychlejší projednání po ode-
vzdání návrhu územního plánu zpracova-
telem. Více informací k přípravě nového 
územního plánu naleznete ve zvláštní pří-
loze Zpravodaje. 

Zpoždění nabraly bohužel i přípravy 
změny v odpadovém hospodářství města, 
odložena byla diskuze s občany kvůli pře-
chodům na ulici Nádražní. Pokračuje se 
naopak v přípravě přestavby objektu na 
ulici Husova na MŠ, parkování na ulici 
Švehlova a přístupové komunikaci k želez-
niční zastávce. 

Jsme rádi, že se práce na projektech 
nezastavily a pokračují. Všechny totiž 
znamenají další významný posun Šlapanic 
a Bedřichovic ke kvalitnějším podmínkám 
pro náš život.

Michaela Trněná, 
starostka

Pokud nenastanou žádné kompli-
kace, stavba bude dokončena v předstihu 
k 30. 6. 2020. Pak přijde na řadu kolau-
dace, majetkové vypořádání pozemků pod 
cyklostezkou, vyúčtování dotace a další 
nezbytné administrativní kroky, nutné ke 
zdárnému ukončení celé akce.

V těchto dnech se také rozbíhají práce na 
přípravě realizace II. etapy cyklostezek na 
Šlapanicku, která zahrnuje dva úseky: Jiří-
kovice  –  Blažovice a Kobylnice  –  Prace. 
I na tuto akci je příslib dotace z EU, zbytek 
pokryjí příspěvky čtyř jmenovaných obcí. 
Začátkem května jsme obdrželi pravo-
mocné stavební povolení a připravujeme 
výběrové řízení na zhotovitele této etapy. 
Její předběžný rozpočet je 32,4 milionů 
korun. Svazek bude rovněž vybírat banku 
na předfi nancování celé stavby. Její zahá-

jení plánujeme na podzim tohoto roku 
a ukončení k 30. 6. 2021.

Souběžně s tím probíhá příprava cyk-
lostezek na Pozořicku. Dokončují se pro-
jekty, připravuje se žádost o územní roz-
hodnutí a také o dotaci. Tyto cyklostezky 
propojí obce Podolí, Velatice, Tvarožná, 
Sivice, Pozořice a Kovalovice. Předpo-
kládaný termín zahájení stavby je v roce 
2021. Záleží to hlavně na tom, jak rychle 
se podaří získat souhlasy vlastníků dotče-
ných pozemků, stavební povolení a také 
potřebné fi nanční prostředky.

Jak již bylo řečeno v úvodu, investorem 
cyklostezek je Dobrovolný svazek obcí 
Šlapanicko, který v současné době inten-
zivně pracuje na přípravě a realizaci všech 
tří zmiňovaných etap. Věříme, že už letos 
v létě využijí cyklostezky I. etapy nejen 

cyklisté, ale i bruslaři, maminky s kočárky 
a chodci ke sportu a výletům do okolí. 
Přejeme vám příjemnou chůzi nebo jízdu 
(doufáme, že už bez roušek 😊).

Rudolf Staněk, 
manažer DSO Šlapanicko
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PROJEKTY MĚSTA

Narůstající počet žáků zvyšuje nároky na 
prostory k provozování sportovních akti-
vit. Proto se město rozhodlo přistoupit 
k výstavbě nové sportovní haly, která bude 
sloužit především pro potřeby ZŠ Šlapanice.
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Zahájení: 9/2019
Dokončení: 8/2020
Cena: 39 milionů korun

ZŠ ŠLAPANICE – SPORTOVNÍ 
HALA

60 %

V současnosti se naše základní škola pohy-
buje na hranici své kapacity. Proto město 
přistoupilo ke stavbě nového pavilonu 
pro rozšíření kapacit ZŠ ve Šlapanicích. 
Objekt je navržen pro 10 tříd a 300 žáků, 
s příslušným zázemím a vybavením pro 
provoz školy a výdejnou jídel.

Dodavatel: Metrostav, a. s.
Zahájení: 8/2019
Dokončení: 9/2020
Cena: 120,5 milionu korun

ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F

60 %

Rekonstrukce umožní kvalitnější vyu-
žití celého prostoru ulice pro její občany. 
Součástí rekonstrukce bylo vybudování 
nového chodníku, vytvoření parkova-
cích stání, nový povrch vozovky, dešťová 
kanalizace, zeleň a nové dopravní značení. 
Počet parkovacích míst vybudovaných 
parkovacích při rekonstrukci je 58.
Dodavatel: Přemysl Veselý stavební 
a inženýrská činnost, s. r. o.
Zahájení: 09/2019
Dokončení: 4/2020
Cena: 16,7 milionu korun

REKONSTRUKCE ULICE JUNGMANNOVA

100 %

V měsících únoru a březnu probíhal nej-
větší sanační zásah v areálu Cukrovaru. 
Při sanaci byly dle očekávání odhaleny pod 
jedním ze zdemolovaných objektů dehtové 
jímky. Jejich umístění si pravděpodobně 
vynutí rozšíření demoličních prací o další 
2–3 objekty v centru areálu. Pokračují 
také práce na drénu Jih (směrem k Tyršově 
ulici). Z areálu bylo odvezeno již více jak 
10 000 tun zeminy a látek k biodegradaci.
Dodavatel: Dekonta, a. s.
Zahájení: 04/2019
Dokončení: 12/2023
Cena: 158,4 milonu korun

SANACE AREÁLU CUKROVARU

40 %

V rámci této investiční akce bude prove-
dena rekonstrukce komunikace, chodníků 
a výstavba nové dešťové kanalizace a par-
kovacích míst. Stavební práce potrvají při-
bližně do konce listopadu 2020.
Dodavatel: VS - Build, s. r. o.
Zahájení: 04/2020
Předpokládané dokončení: 12/2020
Cena: 11,5 milionu korun

REKONSTRUKCE ULICE LIPOVÁ

35 %

Práce na nové sportovní hale by měly skončit už letos v srpnu.

 Rekonstrukce ulice skočila v dubnu 2020.
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JUNGMANNOVA – TERMÍNY POSTUPU

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Šlapanice se konalo v zasedací míst-
nosti Městského úřadu Šlapanice dne 
12. 2. 2020.

Zastupitelstvo města schválilo:
  Rozpočet sociálního fondu na rok 

2020 s celkovou částkou disponi-
bilních zdrojů 1 938 833,76 koruny, 
předpokládanou výši čerpání fondu 
1. 588 500 korun a očekávaným 
zůstatkem k 31. 12. 2020 ve výši 
350 333,76 koruny. 

  Směrnici „Zásady pro poskytování 
cestovních náhrad zastupitelům města 
Šlapanice“ s účinností od 12. 2. 2020. 
Jedná se o změnu sazby náhrady za 
používání silničních motorových vozi-
del a stravného, o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro účely posky-
tování cestovních náhrad a o stanovení 
výše základních sazeb zahraničního 
stravného pro rok 2020.

  Smlouvu o vybudování veřejné infra-
struktury mezi městem Šlapanice 
a společností Neudeve, s. r. o., Brno-
-Horní Heršpice. Uvedená fi rma 
v rámci svého developerského projektu 
„Soubor rodinných domů při ulici Na 
Zahrádkách“ má realizovat výstavbu 
pěti rodinných domů. Součástí tohoto 
záměru je vybudování zpevněné komu-
nikace, prodloužení inženýrských sítí, 
vybudování vjezdů a nájezdů a pro-
vedení terénních úprav souvisejících 
s výstavbou.

  Vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. na 
budovách Městského úřadu Šlapanice 
v rámci celosvětové kampaně „Vlajka 
pro Tibet“ a doprovodný program 
k této akci.

  Smlouvu o zřízení zákazu zcizení mezi 
městem Šlapanice, jako oprávněným, 
a společností Šlapanice Invest, s. r. o., 
Troubsko a Bela Property, a. s., Brno 
jako povinnými. Zákaz zcizení se zři-

zuje jako právo věcné na dobu určitou 
do 31. 12. 2026

  Smlouvy o právu provést stavbu 
a smlouvu budoucí kupní s třinácti 
fyzickými i právnickými osobami. 
Jedná se pozemky ke zpevnění úče-
lové komunikace Švehlova - vlaková 
zastávka. Kupní cena byla stanovena 
dohodou a činí 800 korun za m2.

Zastupitelstvo města pověřilo:
  Přijímáním projevu vůle při vstupu do 

manželství dalšího člena zastupitel-
stva města Šlapanice Michala Velana.

Josef Kopecký

Poznámka:
Videozáznam z veřejného zasedání zastu-

pitelstva města naleznete webu youtube.
com/infokanalslapanice 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou 
k dispozici na webových stránkách města 
nebo v listinné podobě na sekretariátu sta-
rostky.

AKTUALITY ZE 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠLAPANICE
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
Uvádíme nejdůležitější informace 

z 38. až  48. schůze Rady města Šlapa-
nice.

Na 38. schůzi dne 30. 12. 2019 rada 
města schválila:

  Závazná kritéria pro vydání Seni-
orkarty pro rok 2020, včetně výše 
poplatků za přepravu v roce 2020, 
vzor, náležitosti a provedení Senior-
karty.

  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru 
stravy ze Základní školy Šlapanice 
mezi městem Šlapanice a Základní 
školou Šlapanice pro klienty pečova-
telské služby města Šlapanice a zdra-
votně znevýhodněné občany. Dodat-
kem se upravuje cena za jeden oběd 
bez dovážky na 72 korun včetně DPH.

  Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odběru 
stravy od společnosti BONA-
GRO, a. s., mezi městem Šlapanice 
a společnosti BONAGRO, a. s., pro 
klienty pečovatelské služby města 
Šlapanice a zdravotně znevýhodněné 
občany. Dodatkem se upravuje cena 
za jeden oběd bez dovážky na 79 korun 
včetně DPH.

  Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo 
na poskytování služeb z roku 2009 
se společností SATESO, s. r. o., která 
se týkala zajištění čistoty a pořádku, 
zimní údržby chodníků a místních 
komunikací a údržby a obnovy zeleně 
ve městě.

  Smlouvu o poskytování technických 
služeb se společností Správa nemovi-
tostí města Šlapanice, s. r. o., Šlapa-
nice.

Na 39. schůzi dne 8. 1. 2020 rada města 
schválila:

  Smlouvu o dílo odborná technická 
pomoc se zhotovitelem, společností 
ARCHUS, s. r. o., Moravany. Jde o per-
sonální zabezpečení výkonu odbor-
ných činností při zpracování podkladů 
pro závazná stanoviska ke stavebním, 
popřípadě jiným záměrům.

  Zadávací dokumentaci pro nadlimitní 
veřejnou zakázku na dodávku interi-
érového vybavení učebního pavilonu 
„F“ Základní školy Šlapanice. 

  Zadávací dokumentaci pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Urbanistic-

ko-dopravní studie města Šlapanice“. 
Předmětem zakázky je tvorba studie, 
která doplňuje návrh nového územ-
ního plánu.

  Zadávací dokumentaci pro výběr 
dodavatele stavby „Ulice Lípová, Bed-
řichovice“. Jde o rekonstrukci komuni-
kace, zpevněných ploch a novou dešťo-
vou kanalizaci.

Na 40. schůzi dne 22. 1. 2020 rada města 
schválila:

  Dohodu o narovnání se společností 
Dekonta, a. s., Dřetovice. Při reali-
zaci dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo 
„Odstranění staré ekologické zátěže“ 
v bývalém areálu ICEC došlo k pro-
dlení se zveřejněním tohoto dodatku 
v registru smluv vlivem pozdního vrá-
cení podepsaného dodatku od zhoto-
vitele Dekonta, a. s. Toto pochybení se 
napravuje Dohodou o narovnání.

Jmenovala:
  Vedoucího kanceláře tajemníka 

Ing. Pavla Vojáčka s účinností od 
1. 2. 2020.

Vzala na vědomí:
  Finanční analýzu města z 5. 12. 2019, 

L. Tesař, Cityfi nance. Tato analýza 
obsahuje doporučení k dalšímu 
postupu města, neboť v uplynulém 
roce zahájilo město dvě rozsáhlé 
investiční akce – rozšíření kapacity 
základní školy a sanace areálu býva-
lého cukrovaru. U obou akcí došlo 
vlivem nepředvídatelných okolností 
(prodleva ve výběrovém řízení, 
správní procesy) k posunu realizací 
do roku 2020.

Na 41. schůzi dne 29. 1. 2020 rada města 
vydala:

  Opatření obecné povahy č. 01/2020 
Územní opatření o stavební uzávěře 
v katastrálním území Bedřichovice 
(Brno-venkov) u hranice s katastrál-
ním územím Slatina (Brno-město) 
a schvaluje rozhodnutí o námitkách, 
jak jsou obsaženy v odůvodnění tohoto 
opatření obecné povahy a bere na 
vědomí vypořádání tam obsažených 
podmínek.

Na 42. schůzi dne 5. 2. 2020 rada města 
schválila:

  Darovací smlouvu na dar ve formě 
naturálního plnění ve výši 30 000 korun 
za účelem věcných nákladů spojených 
s činností zásahové jednotky JSDH 
Šlapanice, jako jsou pohonné hmoty, 
opravy techniky, spotřební materiál 
a podobně mezi městem Šlapanice jako 
obdarovaným a společností BONA-
GRO, a. s., Blažovice jako dárcem.

  Smlouvu o zajištění supervize pro pra-
covníky Sociálního odboru mezi měs-
tem Šlapanice a PhDr. Lenkou Skáce-
lovou, Brno. Supervize bude hrazena 
z neinvestiční účelové dotace na výkon 
agendy sociálně-právní ochrany dětí, 
z účelové dotace na výkon sociální 
práce a z účelové neinvestiční podpory 
na pečovatelskou službu, vše pro rok 
2020. Supervize je standardní součástí 
odborného růstu sociálních pracov-
níků.

  Přijetí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 57 800 korun na 
sociální službu s názvem Pečovatelská 
služba.

  Smlouvu o dílo na akci „Přechody 
v ulici Nádražní“ s dodavatelem 
Strabag, a. s., Praha.

  Plán zimní údržby místních komuni-
kací ve městě Šlapanice pro období 
2019–2020.

Na 43. schůzi dne 26. 2. 2020 rada města 
schválila:

  Vybraného uchazeče výběrového 
řízení společnost Potrusil, s. r. o., 
Šlapanice jako dodavatele pro reali-
zaci zakázky „Dodávka interiérového 
vybavení učebního pavilonu „F“.

  Kupní smlouvu se společnost Potru-
sil, s. r. o., Šlapanice jako dodavatelem 
akce „Dodávka interiérového vybavení 
učebního pavilonu „F“.

  Přijetí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 1 002 500 korun na 
sociální službu s názvem Pečovatelská 
služba.

  Smlouvu o bezúplatném provozování 
informačních skříněk s dodavatelem 
Raffael info art, s. r. o., Červený Kos-
telec. Jedná se o komerční orientační 
plány města Šlapanice, aktualizace se 
provádí po třech letech.

  Navýšení kapacity Základní školy 
Šlapanice ze současných 917 žáků na 
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Z MĚSTA

976 žáků s účinností od 15. 4. 2020 
z důvodu stále se zvyšujícího počtu 
žáků přihlášených do 1. třídy a dojíž-
dění z okolních obcí.

Na 44. schůzi dne 11. 3. 2020 rada města 
schválila:

  Uzavření Smlouvy o centralizovaném 
zadávání veřejných zakázek s ČR – 
Ministerstvem fi nancí.

  Smlouvu o dílo se zhotovitelem 
VS-build, s. r. o., Želešice na akci 
„Ulice Lípová, Bedřichovice“.

  Smlouvu o poskytování právních slu-
žeb s advokátní kanceláří Frank Bold 
Advokáti, s. r. o., Brno.

  Darovací smlouvu mezi dárcem, fi r-
mou TASY, s. r. o., Mokrá a obdarova-
ným, městem Šlapanice. Předmětem 
daru je ornice o objemu 2 300 m3. 

  Záměr na vytvoření dokumentu „Stu-
die stávajícího stavu krajiny“, který 
bude podkladovým materiálem doku-
mentu „Adaptační strategie na klima-
tickou změnu pro město Šlapanice“.

Na 45. schůzi dne 14. 3. 2020 rada města 
rozhodla:

  O přerušení provozu Mateřské školy 
Hvězdička, Mateřské školy Zahrádka 
a dětské školičky Sokolík s účinností 
od 16. 3. 2020 do odvolání.

Na 46. schůzi dne 25. 3. 2020 rada města 
schválila

  Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě mezi 
městem Šlapanice jako pronajímate-
lem a nájemcem MDDr. Janou Gott-
waldovou. Dodatek se týká snížení 
nájemného od dubna 2020 do září 
2021 z důvodu rekonstrukce nebyto-
vého prostoru a opravy pevných kon-
strukčních částí rozvodů.

  Smlouvu na vyhotovení projek-
tové dokumentace s projektantkou 
Ing. arch. Blankou Zlámalovou na 
„Projekt pro úpravy podatelny objektu 
města Šlapanice – Opuštěná 9/2“.

  Odklad splátek nájemného za měsíce 
duben až červen 2020 dle smlouvy 
o nájmu prostor sloužících podnikání, 
které město Šlapanice uzavřelo jako 
pronajímatel s nájemci působících 
v objektech města, kteří byli přímo 
dotčeni omezením provozu na základě 

usnesení vlády ČR v souvislosti s ohro-
žením zdraví v souvislosti s prokázá-
ním výskytu koronaviru.

Rozhodla poskytovat:
1. Osobám, které mají s městem Šla-

panice uzavřenou smlouvu o zajiš-
tění služby donášky/dovozu obědů.

2. Klientům pečovatelské služby, 
u nichž je sjednána pečovatelská 
služba v rámci základních činností:
- pomoc a podpora při podávání 

jídla a pití,
-   běžné nákupy a pochůzky

po dobu trvání nouzového stavu (tedy 
od 16. 3. 2020 do odvolání) tyto služby 
bezplatně.

Na 47. schůzi dne 1. 4. 2020 rada města 
vzala na vědomí:

  Informace ke stavu úkolu Finančního 
výboru refi nancování stávajícího úvěru 
a řešení likvidity fi nančních prostředků 
města v průběhu roku 2020–2021.

Na 48. schůzi dne 8. 4. 2020 rada města 
schválila:

  Roční účetní závěrku za rok 2019 pří-
spěvkovým organizacím Základní 
škola Šlapanice, Mateřská škola Hvěz-
dička a Mateřská škola Zahrádka 
a zároveň rozdělení hospodářského 
výsledku těmto příspěvkovým organi-
zacím.

  Řád veřejného pohřebiště a vzor 
smlouvy o nájmu hrobového místa.

  Vzorovou Veřejnoprávní smlouvu 
o výkonu přenesené působnosti na 
úseku projednávání přestupků a sta-
novuje paušální částku za každý 
jeden projednaný přestupek ve výši 
3 200 korun.

  Smlouvu o výpůjčce nebytového pro-
storu v objektu č. p. 1223 v ulici Lidická 
pro pobočný spolek SKAUT český 
skauting ABS.

  Termín splatnosti odloženého nájem-
ného v souvislosti s výskytem korona-
viru ke dni 10. 8. 2020 za měsíce duben 
- červen s nájemci působícími v objek-
tech města.

  Uzavření darovací smlouvy o poskyt-
nutí ochranných prostředků mezi měs-
tem Šlapanice jako dárcem a Domo-
vem u Františka v Újezdu u Brna jako 
obdarovaným a uzavření darovací 

smlouvy o poskytnutí ochranných pro-
středků mezi městem Šlapanice jako 
dárcem a Domovem pro seniory Sokol-
nice jako obdarovaným.

Udělila:
  Výjimku z nejvyššího počtu dětí ve tří-

dách Mateřské školy Hvězdička, Šla-
panice, a to v hlavní budově na Masa-
rykově náměstí navýšením o 1 dítě ve 
dvou třídách na počet 25 dětí ve škol-
ním roce 2020/2021.

  Výjimku z nejvyššího počtu dětí ve 
třídách Mateřské školy Zahrádka, 
Šlapanice, a to v hlavní budově v ulici 
Havlíčkova, navýšením o 2 děti ve čty-
řech třídách na počet 26 dětí a v budově 
Brněnská Pole navýšením o 1 dítě ve 
dvou třídách na počet 25 dětí ve škol-
ním roce 2020/2021.

  Souhlas ředitelce Mateřské školy 
Hvězdička a ředitelce Mateřské školy 
Zahrádka k prominutí úplaty za před-
školní vzdělávání za období od 16. 
3. 2020 do doby obnovení řádného pro-
vozu mateřské školy.

  Souhlas řediteli Základní školy Šla-
panice k prominutí úplaty za zájmové 
vzdělávání za období od 11. 3. 2020 do 
doby obnovení řádného provozu školní 
družiny.

Rozhodla:
  Prominutí plateb školného v dětské 

skupině Školička Sokolík s platností 
od dubna 2020 do odvolání nouzového 
stavu a znovuotevření dětské skupiny 
do provozu.

Josef Kopecký
Poznámka: Podrobnější informace najdete 
na webových stránkách města nebo v písem-
né formě na sekretariátě starostky na Měst-
ském úřadě Šlapanice, Masarykovo náměstí 
100/7, 2. patro.

ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY 
MĚÚ ŠLAPANICE 

(OBĚ PRACOVIŠTĚ)

Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Úterý 8.00 – 14.00 hod.
Středa 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
Pátek 8.00 – 13.00 hod.
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SKLÁDKA ŠLAPANICE - REKULTIVACE
ZABERE ROKY A SPOLKNE MILIONY

Zkraje letošního roku rozvířila politické dění ve Šlapanicích dvojice pokut, které společnost Sateso dostala od České inspekce 
životního prostředí (ČIŽP) kvůli skládce v severovýchodní části města. Město aktuálně jedná s úřady o zmírnění pravidel, aby 
dalším pokutám předešlo. Zároveň již začalo s řešením ekologické zátěže, kterou skládka představuje. Její rekultivace ale 
potrvá roky a vyjde na desítky milionů korun. 

Skládka nebezpečného odpadu fun-
govala v severovýchodní části Šlapanic 
v místě bývalého dobývacího prostoru 
cihelny Tondach od roku 1992. Na starosti 
ji měla městská fi rma Sateso, která do 
městské kasy v průběhu let poslala desítky 
milionů korun. „Zisky ze skládky v prvních 
letech byly výrazné a pomohly ve městě vybu-
dovat řadu nových věcí. Na druhé straně 
se ukázalo jako nezodpovědné nevytvářet 
vetší rezervu pro dobu uzavření skládky,“ 
konstatuje ve své zprávě kontrolní výbor, 
který se skládkou zabýval v roce 2015.

Problémy se skládkou, jejíž kapacita 
se v průběhu let několikrát navýšila, se 
objevily již v devadesátých letech. Tehdy 
docházelo k opakovanému překračování 
maximální povolené úrovně hladiny vody 
ve skládce. Ta byla stanovena na 231 
metrů nad mořem, vyšší hodnoty byly 
naměřeny například v letech 1997 (235,5 
m.n.m.) a 1999 (232,5 m.n.m.). 

V letech 2012 a 2013 pak ze skládky uni-
kal čpavek. Příčinou tohoto problému byla 
dle zjištění odborníků ukládaná struska 
z výroby hliníkových slitin. „Ty obsahu-
jí  až 50–70 procent alkalických chloridů . 
Vysoká  reaktivita zejména s vodou způso-
buje tvorbu plynné fáze, jejíž podstatu tvoří 
amoniak (čpavek pozn. redakce) a vodík,“ 
uvádí k případu kontrolní výbor. 

Nepříjemný zápach byl přitom jen dru-
hotným projevem, to hlavní se dělo pod 
povrchem skládky. Navážená struska 
způsobila největší problémy, které se dnes 
v souvislosti s ní ř eš í . Vlivem tohoto mate-
riálu totiž dochází k vysoké koncentraci 
solí  ve skládkové vodě, kterou tak není 
možno pouštět do kanalizace. 

Město problém – i na základě petice 
občanů – začalo řešit. „Na podzim 2012 
bylo po 13 letech ukončeno navážení 
strusky, potíže se znečištěnou vodou měla 
řešit čistírna odpadních vod. Čistírnu se 
nakonec kvůli změnám ve složení skládkové 
vody podařilo zprovoznit až v roce 2016. 
Celý projekt spolkl několik milionů korun 
navíc, město ale alespoň nemuselo vracet 
dotaci, kterou na spolufi nancování čističky 
již dříve obdrželo,“ konstatuje starostka 
Šlapanice Michaela Trněná.  

ZA 14 LET PADLY POKUTY 
ZA VÍCE NEŽ 800 TISÍC KORUN

Šlapanickým úložištěm nebezpečného 
odpadu se také opakovaně zabývala Česká 
inspekce životního prostředí. První stoti-
sícovou pokutu za nedodržení předepsané 
hladiny průsakové vody ve skládce dostalo 
Sateso už v roce 2006. Za drobnější pochy-
bení pak v letech 2008 a 2010 fi rma inka-
sovala pokuty celkem za 35 tisíc korun. 

Problém s průsakovou vodou poku-
tovala ČIŽP opět v roce 2013 (100 tisíc 
a 10 tisíc korun za další pochybení). Další 
pokuty padly v letech 2017 (90 tisíc korun) 
a 2018 (210 tisíc korun), naposledy pak 
konci loňského roku dostala fi rma další 
dvě (200 tisíc a 60 tisíc korun). Celková 
výše pokut od roku 2006 se tak vyšplhala 
na 805 tisíc korun. 

Prohřešků souvisejících s porušením 
norem u průsakové vody, které Sateso 
stály nejvíce peněz, ČIŽP neřeší mnoho. 
V letech 2017–2019 jich bylo pouze šest. 
„Ovšem z pohledu deliktů, které přímo 
souvisejí s ohrožením životního prostředí 
u provozovatelů skládek, je problematika 
průsakových vod druhým nejčastějším hned 
za nesprávným překryvem ukládaných 
odpadů,“ říká mluvčí inspekce Radka 
Nastoupilová. 

I přes opakované prohřešky Sateso 
nikdy nedostalo pokutu v plné výši. 
Inspekce podle mluvčí za podobná poru-
šení běžně ukládá pokuty v rozmezí od 
50 až do 500 tisíc korun v závislosti na 
závažnosti. Za porušení podmínek inte-
grovaného povolení, respektive podmínek 
provozního řádu, je přitom maximální 
horní hranice pokuty 10 milionů korun. Za 
porušení vodního zákona – konkrétně za 
vypouštění předčištěné odpadní vody do 
kanalizace, která fi rmu loni stála 60 tisíc 
korun – je možno uložit pokutu až 5 mili-
onů korun.

Radka Nastoupilová z ČIŽP na druhou 
stranu dodává, že šlapanická skládka při 
srovnání s dalšími kontrolovanými sklád-
kami, vyčnívá. „Konkrétní okolnosti, které 
byly zjištěny, navíc opakovaně, u skládky 
ve Šlapanicích, nejsou časté. Je nutné, aby 
provozovatel přijal organizační a technická 
opatření. Včasně zavedenými opatřeními 
se mohl opakovanému uložení sankce 
vyhnout,“ konstatuje mluvčí inspekce.

MĚSTO BUDE ŽÁDAT O ÚVĚR 
I ZMÍRNĚNÍ PODMÍNEK

Práce na rekultivaci skládky začaly již 
v roce 2018 po ukončení jejího provozu. 
Do současné chvíle proběhlo vytvoření 
první minerální vrstvy, která má skládku 
utěsnit. Díky tomu, že materiál dodala 
společnost Tondach zdarma, vyšla první 
etapa Sateso na přibližně 400 tisíc korun. 
Bez této pomoci by náklady byly podle 
odhadů města řádově vyšší. 

V dalších fázích rekultivace však již sku-
tečně půjde o desítky milionů. Náklady 
na ni se podle aktuálních odhadů vyšpl-
hají na 30–35 milionů korun. Na dal-
ších 30 milionů by mohla vyjít likvidace 
skládkové vody, s níž se bude moci začít 
až po skončení rekultivace. „Celkově to 
může být částka od 60 do 90 milionů korun 
v závislosti na skutečném množství vody ve 
skládce,“ vysvětluje místostarosta města 
Michal Klaška. 

„Pokud by se řešil problém s vodou prů-
běžně od počátku vzniku skládky, byla by 
zřejmě dostačující částka 35 až 40 milionů 
korun. V letech 1992 až 2009 totiž neob-
sahovala voda nadlimitní hodnoty roz-
puštěných látek a nebylo tedy nutné vodu 
nákladně čistit a její likvidace by byla jen 
s minimálními náklady,“ dodává místosta-
rosta.

Město náročný projekt v současné 
době nezvládne zaplatit z vlastní kapsy. 
Sateso totiž mezi lety 1992 a 2018 v rámci 
zákonné povinnosti tvořit rezervu na 
rekultivaci skládky a následný čtyřice-
tiletý monitoring nastřádalo na účtech 
pouze 9,8 milionu korun. A další peníze 
nad rámec této povinnosti neodkládala. 
Přibližně 4 miliony korun pak připadají na 
rezervu, kterou fi rma vytváří od roku 2018 
díky smlouvě s městem na provedení části 
rekultivace odstraňování skládkové vody 
prostřednictvím čistírny odpadních vod. 

Naspořit několik desítek milionů korun, 
které jsou potřeba, by podle Michala 
Klašky i auditora Ondřeje Krátkého ani 
nebylo v silách městské fi rmy. „Za posled-
ních sedm let provozu skládky byla natvo-
řená rezerva ve výši 2,54 milionu korun 
při ztrátě fi rmy 5 milionů korun. I kdyby 
rezerva nebyla tvořena, tak by podnik kon-
čil ve ztrátě. Dlouhodobě při takto nastave-
ném business modelu nebylo Sateso schopno 
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tvořit dostatečnou rezervu,“ říká Ondřej 
Krátký.

Šlapanice tak aktuálně nemají jinou 
možnost, než si na revitalizaci skládky 
půjčit. Celkově se v současné chvíli bude 
podle místostarosty jednat o 25 milionů 
korun, část této sumy plánuje radnice vyu-
žít i na jiné účely. Finanční injekci přitom 
potřebuje co nejdříve. „Do doby fi nálního 

zaklopení – revitalizace – skládky totiž nelze 
vyřešit problém se skládkovými vodami,“ 
doplňuje Michal Klaška.

Aby se do té doby Šlapanice vyhnuly dal-
ším pokutám kvůli skládkové vodě, jako 
byly ty z minulých let, chtějí zajistit změnu 
integrovaného povolení včetně harmono-
gramu snižování její hladiny, který by více 
odpovídal reálným možnostem města. 

„Dodržování integrovaného povolení kon-
troluje ČIŽP – pokud tedy bude obsahem 
novější harmonogram, nebude moci být 
udělována pokuta za nedodržení snižování 
hladiny vody,“ zakončuje Michal Klaška.

Martin Bořil

ŠLAPANICKÁ SKLÁDKA – DŮLEŽITÉ MILNÍKY

Z tématu skládka se stalo politické téma – především na posledním jednání zastupitelstva města. Máme ji tady od roku 
1992, na jejím provozu a změnách se podílelo každé vedení města, a každé používalo fi nanční prostředky získané za uklá-
dání odpadů. Nyní je skládka uzavřena a nastal čas investovat do rekultivace, která vyjde na 30 milionů korun, a likvidace 
skládkové vody, jež bude stát dalších několik desítek milionů.
Výchozí stav:
1992 – zahájení provozu, povoleno ukládání odpadů do výše 244,5 metrů (přibližně 7 metrů pod úroveň tehdejšího okolního 
terénu), voda ve skládce 0 metrů, následně měla být skládka překryta zeminou

13 let činnosti KDU
VODA: snížení 0, nárůst 7,43 metru
OPATŘENÍ: 0, postavena nevyhovující ČOV
DOTACE: hrozba vrácení 3,6 milionu korun
SANKCE: 245 000 korun

1997 – sloupec vody 4,5 metru
2014 – sloupec vody 7,4 metru 
Kdo nedělal nic? –> KDU-ČSL

1999 – povoleno navýšení ukládání odpadů o 5,5 metru 
(celkem sloupec 19 metrů odpadů)
Kdo požádal o navýšení? –> KDU

2009 – povoleno míšení nebezpečných odpadů navzájem
Kdo o to požádal? –> KDU

2009 – nařízena likvidace vody čištěním a následným vypou-
štění do kanalizace
Kdo nic nedělá? –> KDU

2012 – postavena nefunkční ČOV s použitím dotace
Kdo ji zadal? –> KDU

2013 – uzavřena nevýhodná nájemní smlouva na pozemky 
skládky
Kdo ji uzavřel? –> KDU

2014 – projektována změna čistírna odpadních vod (ČOV), 
nefunkční
Kdo ji zadal? –> KDU

2014 – navržen nesplnitelný harmonogram snižování vody 
do provozního řádu skládky
Kdo si ho navrhl? –> KDU

2015–2016 – zprovozněna ČOV bez navýšení fi nancí
Kdo to zajistil? –> KOALICE

2016 – zachráněna dotace 3,6 milionu korun
Kdo to zajistil? –> KOALICE

2014–2019 – snížení hladiny vody o 1 metr
Kdo to zajistil? –> KOALICE

2018–2019 – zahájena rekultivace
Kdo ji řeší? –> KOALICE

5 let činnosti KOALICE
VODA: snížení o 1 metr
OPATŘENÍ: zprovoznění ČOV a její provoz 
DOTACE: zachráněno 3,6 milionu korun
SANKCE: 530 000 korun
REKULTIVACE: zahájena

Michal Klaška a Aleš Karásek
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JAK ŠEL ČAS S KORONAVIREM
BŘEZEN

  2. března zřídila Krajská hygienická 
stanice Jihomoravského kraje infolinku 
pro občany s podezřením na nákazu 
koronavirem. Tato nákaza se začala 
šířit z města Wuchan v Čínské lidové 
republice, zasáhla velkou měrou také 
Itálii a dostala se do mnoha evropských 
států. Do rizikové skupiny ohrožené na 
životě patřili lidé nad 70 let věku.

  9. března Vláda ČR a Ministerstvo 
zdravotnictví zveřejnili základní infor-
mace doporučení a prevenci proti této 
zákeřné šířící se nemoci.

  10. března byly zrušeny všechny kul-
turní, společenské a sportovní akce 
s počtem nad 100 osob.

  11. března byly uzavřeny všechny 
základní, střední a vysoké školy.

  12. března pracoval Městský úřad 
Šlapanice bez omezení, pouze bylo 
vydáno doporučení, aby občané vyři-
zovali svoje záležitosti pokud možno 
telefonicky, e-mailem, nebo je odlo-
žili na příhodnější dobu. Uzavřena do 
odvolání byla také městská knihovna 
a vláda vyhlásila od 14 hodin takzvaný 
Nouzový stav na dobu 30 dnů.

  13. března bylo nařízeno zrušit veš-
keré akce nad 30 osob a restaurace 
měly povinnost uzavřít svoje provozy 
mezi 20. hodinou večerní a 6. hodinou 
ranní. Uzavřena byla také všechna 
muzea, galerie, veřejná sportoviště, 
bazény a fi tness cluby. Toho dne v pole-
dne zasedal Krizový štáb ORP Šlapa-
nice.

  14. března bylo další zasedání Krizo-
vého štábu ORP. Uzavřen byl provoz 
v Kulturním domě v Bedřichovicích 
a Klubu důchodců ve Šlapanicích. Po 
městě byly rozvezeny a vylepeny letáky 
s doporučeními Krizového štábu. 
Restaurace byly uzavřeny, pouze měly 
možnost prodeje obědů z okénka. 
Uzavřena byla také obchodní centra 
s výjimkou obchodů s potravinami, 
drogerie, krmiva pro psy, pohonných 
hmot, tabáku a novin, lékáren a zdra-
votnických potřeb.

  15. března byla vládou vyhlášena 
karanténa na celém území republiky. 
Zcela uzavřeno bylo 21 obcí v Olo-
mouckém kraji a jedna v kraji Vyso-

čina, kde se vyskytlo velké procento 
nakažených osob. Povoleny byly 
cesty za prací do zaměstnání, podni-
kání, nákupy potravin a do lékáren 
a k nezbytným návštěvám rodin. Povo-
leny byly také vycházky, doporučeno 
bylo nosit roušky a nepřibližovat se 
k sobě blíže než na 2,5 metru. Sociální 
odbor nabídl pomoc osamělým seni-
orům s nákupy potravin a léků s účin-
ností od 16. 3. 2020.

  16. března byly nařízením Krizo-
vého štábu ORP uzavřeny Mateřské 
školy Zahrádka a Hvězdička a Dětská 
skupina Sokolík. Omezen byl provoz 
Zdravotního střediska v ulici Karla 
Čapka. Uzavřen byl hlavní vstup a po 
telefonickém oznámení lékaři si zdra-
votník přišel vyzvednout nemocného 
ke vchodu. Lékárny vpouštěly pouze 
po jednom zákazníkovi a provoz 
Městského úřadu Šlapanice byl ome-
zen v úředních hodinách na pondělí 
8:00–11:00 a ve středu na 1:00–16:00 
hodin. Mimo tuto dobu byly budovy 
pro veřejnost uzavřeny. Doporučeno 
bylo nošení roušek při nákupech 
a určení k této činnosti jednoho člena 
rodiny

  17. března byla zřízena INFOLINKA 
Krizového štábu ORP, kde ve všední 
dny v čase od 8:00 do 16:00 hodin 
byly na čísle 725 508 076 zodpoví-
dány občanům jejich dotazy. Hejt-
man Jihomoravského kraje Bohuslav 
Šimek oznámil prázdninový provoz 
hromadné dopravy a nařízení nosit 
ve vozech roušky. Nástup i výstup byl 
omezen pouze na prostřední a zadní 
dveře, v prostoru za řidičem došlo 
k zamezení kontaktu s cestujícími. 

  19. března změnila Česká pošta 
otevírací dobu. Každý den byl pro 
seniory nad 65 let vyhrazen čas 
7:00–9:00 hodin, dále běžný zkrácený 
provoz 8:00–12:00 a 13:00–16:00 
hodin. Důchody bude doručovat seni-
orům do místa bydliště. Dále byl toho 
dne upraven provoz obou zdejších 
lékáren na 8:00–12:00 a 12:30–16:00 
hodin. Základní škola nabídla rodičům 
pracujícím v záchranných složkách, 
kteří se z důvodu zaměstnání nemo-
hou o děti postarat, celodenní péči o ně 

včetně stravy. Jedná se o děti ve věku 
3–10 let.

  21. března byl rozšířen provoz kri-
zové linky Městského úřadu Šlapanice, 
kterou zajišťuje městská knihovna, 
o sobotu v době 8:00–12:00 hodin.

  23. března byl uzavřen provoz Měst-
ského úřadu Šlapanice pro veřejnost. 
Pracovní doba se stala pevnou 7:30–
14:30 hod a zaměstnanci mají nadále 
střídavou/dělenou pracovní dobu.

  24. března se vyšplhal počet známých 
nakažených v ČR na 1 289 osob. Dva 
lidé již zemřeli. 95letý senior, který se 
potýkal s více nemocemi, a 45letý paci-
ent s onkologickým onemocněním. 
Oba zemřeli v důsledku nakažení koro-
navirem, ale především v souvislosti 
s jinými onemocněními.

  25. března vešlo v platnost nařízení 
o nákupech seniorů nad 65 let v době od 
8:00 do 10:00 hodin. Původní nařízení 
z 18. března s dobou od 10:00 do 12:00 
hodin bylo na podněty seniorů změ-
něno 19. března na interval 7:00–9:00 
hodin, ale posléze od středy 25. března 
posunuto na dobu 8:00–10:00 hodin, 
aby si mohli nakoupit svačiny i lidé 
jdoucí do zaměstnání.

DUBEN
Byl celý ve znamení koronavirové pande-
mie, ale nastávalo pozvolné uvolňování.

  7. dubna bylo povolenou individuální 
sportování bez roušek.

  9. dubna mohly otevřít hobbymarkety, 
železářství, stavebniny, prodejny jízd-
ních kol a cykloservisy, vše za dodržení 
hygienických opatření.

  15. dubna byl otevřen školní atletický 
areál, ale z důvodu vandalismu byl opět 
po 20 dnech (5. 5.) pro veřejnost uza-
vřen.

  20. dubna se k původní prodejní době 
vrátily obě šlapanické lékárny.

  20. dubna byla omezena na městském 
úřadě pracovní doba pro veřejnost.

  27. dubna byla všem seniorům nad 
70 let rozdávána dezinfekce a ochranné 
roušky. Ty byly k dispozici na měst-
ském úřadě po celou dobu pandemie.

  30. dubna prodloužila vláda nouzový 
stav do 17. května.
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KVĚTEN
  5. května otevřela svoje prostory měst-

ská knihovna.
  11. května se vrátil k běžnému pro-

vozu městský úřad za dodržování naří-
zených hygienických opatření a ote-
vřela se také základní škola pro končící 
ročníky.

  11. května došlo k většímu uvolnění 
nařízených omezení. Byly otevřeny 
všechny provozovny v nákupních cen-
trech s výjimkou stravovacích služeb. 
Provozovny stravovacích služeb s pro-
dejem přes výdejní okénko a v rámci 

venkovních letních zahrádek. Holič-
ství a kadeřnictví, pedikúry, manik-
úry, solária, kosmetické, masérské, 
regenerační nebo rekondiční služby. 
Muzea, zámky, hrady, galerie, výstavní 
síně, skanzeny. Venkovní tréninkové 
aktivity profesionálních sportovců 
s vyloučením veřejnosti. S účastí ve 
stejný čas maximálně 100 osob byla 
povolena divadelní, hudební, fi lmová 
a další umělecká představení, spor-
tovní, kulturní, náboženské, spolkové, 
taneční, tradiční a jim podobné akce 
a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, 

poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, 
trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, 
a to jak veřejné, tak soukromé. Organi-
zovaný trénink profesionálních i ama-
térských sportovců na venkovním 
i vnitřním sportovišti a hromadné akce 
ve venkovních i vnitřních prostorách 
včetně svateb a bohoslužeb s účastí 
rovněž 100 osob.

  25. května otevřely obě mateřské školy 
a školička Sokolík. Základní škola ote-
vřela učebny pro první stupeň.

Redakce ŠZ

BEZPLATNÁ INZERCE DO KONCE ROKU 
JAKO POMOC MÍSTNÍMU PODNIKÁNÍ
Vedení města hledá cestu, jak pomoci míst-
ním podnikatelům a živnostníkům překle-
nout kritické období a udržet podnikatelské 
prostředí na území města. Proto rada města 
schválila bezplatnou inzerci služeb a obchodů 
v městských médiích s účinností od 1. května 
do 31. prosince 2020. Inzerce je určena pro 
živnostníky a podnikatele se sídlem, provo-
zovnou nebo trvalým bydlištěm na území 
města Šlapanice.

Inzerce je možná ve Šlapanickém zpravo-
daji, infokanálu Šlapanice a na výlepových 
plochách ve městě za dodržení příslušných 
podmínek inzerce v jednotlivých médiích. 
Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout inze-
rát, pokud nesplní uvedené podmínky, pří-
padně ji zveřejnit v dalším čísle, pokud počet 
inzerentů přesáhne vyhrazený prostor. Při-
pravujeme také speciální sekci Katalog slu-
žeb na městských webových stránkách.

V případě zájmu o inzerci ve Šlapanickém 
zpravodaji a Infokanálu Šlapanice zašlete 
podklady v požadovaném formátu na e-mail 
info@slapanice.cz. Plakáty k výlepu jsou při-
jímány na podatelně MěÚ Šlapanice, Masary-
kovo náměstí 100/7.
Podklady k inzerci prosím zasílejte ve for-
mátu A5 naležato.

Redakce ŠZ

Šlapanická městská policie upo-
zorňuje na to, že zejména mladší děti 
v poslední době zapomínají, jak by se 
měly chovat na přechodech pro chodce 
či při jízdě na oblíbených koloběžkách. 
Rodiče proto touto cestou prosí, aby 
svým ratolestem zopakovali zásady bez-
pečnosti. Pomohou tak předejít nechtě-
nému úrazu.

První upozornění se týká přechodů pro 
chodce. Podle městské policie na nich řada 
dětí zcela ignoruje pravidla bezpečnosti. 
Do vozovky vstupují bez rozhlédnutí, často 

mají navíc v rukou mobilní telefon a v uších 
sluchátka. Srážka chodce s vozem přitom 
může být i fatální.

Druhým případem, kdy se děti ne vždy 
chovají podle předpisů a v rámci bezpeč-
nostních pravidel, je jízda na oblíbených 
koloběžkách. Na těch, například do školy 
či za zábavou, vyjíždějí nezřídka i za 
počasí, které k jízdě není vhodné – za deště 
či mokra. 

Z pohledu zákona je navíc koloběžka 
rovna jízdnímu kolu a vztahují se na ni 
stejná pravidla. Z hlediska bezpečnosti 
tak i zde platí, že do 18 let je třeba používat 

helmu, pohyb na chodníku je pak s kolo-
běžkou dovolen pouze dětem do deseti let 
a to tak, aby jezdec neohrozil ostatní. Před 
přechodem by pak dítě mělo z koloběžky 
slézt a přes vozovku ji, stejně jako jízdní 
kolo, převést. 

Městská policie Šlapanice všem rodičům 
předem děkuje, že svým dětem tyto jedno-
duché zásady připomenou a vysvětlí jim, 
že jde především o jejich zdraví a zdraví 
dalších účastníků provozu. 

MP Šlapanice 

DĚTI NA SILNICÍCH
POZOR NA PŘECHODY I KOLOBĚŽKY
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SRPNOVÉ SETKÁNÍ
ŠLAPANICKÝCH JUBILANTŮ 

Tak jako každým rokem 
připravuje město na 

sobotu 15. srpna 
2020 v rámci Šla-

panických slav-
ností tradiční 
setkání jubi-

lantů na měst-
ském úřadě se zástupci 
města. Vše se ale bude 

odvíjet od aktuální situace s ohledem na 

pandemii koronaviru. Pokud bude příz-
nivá situace, uskuteční se letošní 88. šla-
panické slavnosti a s nimi i spojené přijetí  
jubilantů.  Setkání se uskuteční v zase-
dací místnosti městského úřadu – deva-
desátníci a osmdesátníci ve 13:30 hodin, 
sedmdesátníci v 15:00 hodin, šedesátníci 
v 16:00 hodin a padesátníci v 17:00 hodin.

Srdečně jsou zváni všichni občané, kteří 
se narodili ve Šlapanicích, chodili zde do 
školy, nebo zde už žijí. Jubilantům nebu-

dou rozesílány osobní pozvánky. Vzhle-
dem k tomu, že město nemůže k tomuto 
účelu zpracovávat osobní data lidí, kteří 
nebydlí ve Šlapanicích, prosíme jubilanty, 
či jejich zástupce o předání našeho pozvání 
bývalým spolužákům, žijícím mimo naše 
město.

Konání slavností bude záležet na aktuál-
ním vývoji epidemie, proto prosím sledujte 
média města a výlepové plochy.

Redakce ŠZ

Tak jakoo
přip

sob
20

p

la
ském úř

KOMUNÁLNÍ POLITIKA

Z MĚSTA

ČISTÉ ŠLAPANICE

PROČ JE O NĚKTERÝCH TAK ČASTO SLYŠET

Název Čisté Šlapanice dalo našemu 
sdružení jedno z dětí nás členů. Když jsme 
začínali a potřebovali doménu pro náš 
web, použilo se toto a už nám to zůstalo. 
Ani jsme netušili, jak výstižné to bude.

Snažíme se, aby naše město bylo čisté 
a zůstalo čisté i pro budoucí generace. 
Spoustu úsilí a starostí stojí Cukrovar, 
skládka nebezpečných odpadů, průmy-
slová zóna, rozšiřování kapacity školy, 
rekonstrukce ulic a mnoho dalšího, o čem 
jistě víte. Snažíme se u toho, aby po nás 

nezůstávali žádní kostlivci ve skříni.
Hodně volného času a také vlastních 

prostředků jsme věnovali ozeleňování 
města. Za dobu našeho působení jsme 
upravili třeba parčík na Čechově ulici, zre-
alizovali záhon u muzea a druhý u splavu, 
osázeli několik alejí a dalších prostor stov-
kami stromů a všechny tyto prostory dále 
ošetřujeme, udržujeme a zaléváme.

Nemáme jednoduchá krátkodobá řešení 
na hluboké dlouhodobé problémy, jakým 
je například skládka, ale určitě nikdy nic 

podobně špinavého nezvolíme jako zdroj 
příjmů pro město. A hledáme i kompro-
misní řešení, když jiná jsou neprůchodná. 
Ale nikdy nás nenapadne zastavět úrodná 
pole hromadou skladových hal.

Určitě chápete, že skloňování názvu 
našeho spolku nám v některých případech 
přijde úsměvné. Děkujeme všem, kdo nám 
drží pěsti. I těm, kdo nám je nedrží, ale 
záleží jim na tom, a nejen slovy, aby Šlapa-
nice byly čisté.

Vaše Čisté Šlapanice

Na webu sdružení vládnoucího Šlapani-
cím byl zveřejněn článek reagující na kritiku 
řešení problematiky skládky odpadů. Považu-
jeme tento jejich krok za správný. Je na místě 
doplnit veřejnou diskuzi o různé názory. I na 
našem facebooku se můžete dočíst na toto 
téma řadu zajímavých reakcí z různých stran. 
Stejně jako příspěvky na webu, mají i ty na 
facebooku různou úroveň kultivovanosti. Pří-
padný laskavý čtenář si přednesené názory 
i formu jistě rád zhodnotí sám.

V záplavě argumentů a osočování možná 
trochu zaniká jiná, možná podružná, ale 
přesto zajímavá drobnost. Čisté Šlapanice 
jsou dobrovolným sdružením lidí. Jejich 
veřejná prezentace, stejně jako u kterékoliv 

jiné organizace, musí být zákonitě psycholo-
gickým obrazem jejich představitelů. V tomto 
světle si nelze nevšimnout, že prakticky 
v každém příspěvku Čistých Šlapanic je napa-
dán, přímo či nepřímo, pan Jaroslav Klaška, 
bývalý šlapanický starosta a člen KDU. Stejně 
tak je tomu i na zasedáních zastupitelstva.  
K hodnocení této skutečnosti není potřeba 
být profesionálním psychologem. Je obecně 
známo, že pokud je nějaká věc, myšlenka 
nebo oponent někým jmenován příliš často,  
jedná se o obsesi, případně komplex.

Ať byl pan Jaroslav Klaška v minulosti vní-
mán jakkoliv, byl a zůstává výraznou osobou 
šlapanického veřejného života. Představitelé 
vládnoucích Čistých Šlapanic zřejmě nejsou 

schopni překročit jeho stín a mají obsedantní 
potřebu se s jeho působením na radnici neu-
stále srovnávat. Jedná se o strach ze zod-
povědnosti za vlastní rozhodnutí a práci ? 
Připadá nám, že vymlouvat se ve všem co se 
nedaří, na předchozí vedení města, už působí 
po šesti letech poněkud infantilně. Asi jako 
obhajoba pětky z diktátu žáka páté třídy argu-
mentem, že jedničku stejně nedostal nikdo. 

Přejme si, aby současné vedení našlo sebe-
vědomí postavit se problémům čelem a pře-
stalo hledat výmluvy. Všichni si to přejme, 
protože jde o naše demokraticky zvolené před-
stavitele  zodpovědné za naše společné město. 

Tomáš Lejdar
zastupitel za KDU-ČSL

14



ÚNOR PLNÝ ZÁBAVY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE HVĚZDIČKA

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKY
SE VYDALY NA VÝLET KE HVĚZDÁM

Začátek roku byl pro děti z MŠ Hvěz-
dička plný akcí.

I když je letos zima – nezima, v MŠ Hvěz-
dičce si to umíme užívat.  Budoucí školáci 
měli možnost zažít i výlet mimo MŠ, a to do 
vzdělávacího centra Lipka, kde se dozvě-
děli mnoho informací o životě mravence, 
vyzkoušeli si vcítit se do jeho kůže v modelu 
mraveniště a pilnou práci mravenců zažili 
i přímo v lese.

Každé pondělí navštěvují Orlovnu, kde 
se v posledních týdnech seznamovali s růz-
nými druhy sportů a nechyběla ani velká 
olympiáda. Všichni skvělí sportovci byli oce-
něni medailemi.

Od konce února budoucí školáci začali 
dojíždět do krytého bazénu v Blučině, kde se 

seznamují s vodou formou hry a připravují 
se na svá první plavecká tempa.

Malí i velcí měli veliký zážitek z mobil-
ního planetária, ve kterém měli celý vesmír 
na dosah ruky při promítání vzdělávacího 
fi lmu.

Společně jsme také navštívili divadlo 
Radost, a díky tomu jsme měli možnost 
obléknout krásné sváteční oblečení. V diva-
dle jsme si nejprve prohlédli dřevěné loutky, 
které jsou k vidění v přízemí, a poté jsme si 
užili veselou pohádku „O zvědavém slůněti“.

25.2. 2020 se „Hvězdičky“ převlékly do 
tradičních masopustních masek a vydaly se 
společně za doprovodu hudebních nástrojů 
a veselých písní na masopustní průvod. Jako 
první děti navštívily radnici, kde jim byl prů-

vod povolen panem místostarostou, a poté se 
mohly vydat rozveselit kolemjdoucí, hasiče 
či policii. K masopustu neodmyslitelně patří 
koláčky a jiné dobroty, které díky šikovným 
maminkám z naší MŠ mohli ochutnat napří-
klad žáci gymnázia, základní školy, děti 
z MŠ Zahrádka nebo zaměstnanci muzea. 
Děti si vykoledovaly spoustu sladkostí, ale 
i jiné dárky, ze kterých měly velkou radost.

Masopustní veselí pominulo a my už se 
těšíme na jaro, díky kterému se budeme 
moci rozloučit se zimou, a to např. vynese-
ním moreny nebo oslavou Velikonoc.

Krásné jaro přeje 
KOLEKTIV MŠ HVĚZDIČKA

Článek měl původně vyjít v dubnovém čísle 
Šlapanického zpravodaje.

V půlce letošního února se celá Mateř-
ská škola Zahrádka vypravila na výlet do 
planetária na program s názvem „Lucie, 
tajemství padajících hvězd“. Děti se sezná-
mily s noční oblohou a odhalily i tajemství 
padajících meteoritů. 

Už cesta byla pro děti velkým zážitkem a o 
to dobrodružnějším, že se konala v den očeká-
váné vichřice Sabine. S velkou kapkou štěstí 

se nám však všechny nepřízně počasí zcela 
vyhnuly. K planetáriu jsme šli kousek cesty 
pěšky, pak už jsme usedli na sedačky v sále a s 
napětím očekávali program. 

Hned na začátku nás seznámili s noční 
oblohou, názvy a umístění jednotlivých sou-
hvězdí, krásně a názorně přizpůsobené dět-
ské myšlence a představivosti. Atmosféra 
v sále byla díky zatemnění skoro až mys-

tická, takže pozorně sledovaly všechny děti, 
dokonce i naši malí neposedové. 

Následovala pohádka o ledním medvědovi 
a tučňákovi, kteří se vypravili do vesmíru 
zkoumat důvod, proč vlastně padají hvězdy 
a co to způsobuje. Dozvěděli jsme se, že pokud 
na obloze vidíme padat hvězdu (a podle zvyku 
bychom si měli něco přát), nejedná se o sku-
tečnou padající hvězdu, ale o meteorit (nebo 
jeho kus) pohybující se obrovskou rychlostí.  

Na děti návštěva planetária udělala velký 
dojem. Byla poučná, takže i ti nejmenší si 
odtud zapamatovali pár zajímavých infor-
mací a ještě řadu dní ve školce tvořili planetky, 
hvězdy, vesmírné rakety a hráli si na kosmo-
nauty.

A co na to děti?
„Mně se nejvíc líbila ta pohádka, ten medvěd 

byl srandovní.“
„Velká legrace byla, jak jsme se tam točili, 

když jsme jeli na ten Měsíc.“
„Mně se moc líbily ty hvězdy, třeba Velká 

medvědice a ty další obrázky, který tam byly na 
obloze.“

„Ty hvězdy, ty asi byly nejhezčí.“
Za děti a kolektiv MŠ Zahrádka, 

Kamila Pazuchová
Článek měl původně vyjít v dubnovém čísle 

Šlapanického zpravodaje.

ŠKOLSTVÍ

Děti z MŠ Zahrádka v brněnském planetáriu.
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JAK V PONĚTOVICKÉ MATEŘINCE TRÁVILI JARNÍ MĚSÍCE
A PORADILI SI S UZAVŘENÍM

Dříve, než se koronavirus objevil, začali 
jsme s dětmi v rámci projektu Místního akč-
ního plánu MAP Šlapanice dvě aktivity. 

První má název „Místo, kde žiji a jejím cílem 
je podporovat čtenářskou pregramotnost dětí 
a seznamovat je s místem, kde bydlí, s obcí 
a její historií. Aktivita je založena na práci 
s metodickým materiálem vedoucímu k pro-
hlubování znalostí o obci. V lednu děti praco-
valy s názvem PONĚTOVICE, dozvěděly se, 
jak vznikl, zkoušely jej poskládat z písmenek, 
opsat podle předlohy a na vycházce hledaly, 
kde můžeme název obce vidět. Seznámily se 
také se znakem obce, vysvětlili jsme si, co na 
něm znamenají symboly a barvy. Děti zkou-
šely znak namalovat, skládaly jej jako puzzle 
a vytvořily koláž trháním a lepením papíru. 

V měsíci únoru jsme si prohlíželi staré 
fotografi e, vyprávěli si, jak se zde dříve žilo, 
o tom, jak si děti hrávaly, navštívili jsme 
místní knihovnu a Ponětovice také nakreslili. 
V březnu jsme si povídali o místních památ-
kách a o tom, kdo se o obec stará, a děti se 
pokusily vytvořit mapu Ponětovic.  Dále jsme 
v projektu pokračovat nemohli, protože byl 
vyhlášen nouzový stav a my museli zůstat 
doma v karanténě. Pokud vše půjde, projekt 
dokončíme během podzimních měsíců.

Druhou aktivitou, do které jsme byli 
zapojeni, jsou technické školky. Do mateř-
ské školy jsme získali spoustu technického 

vybavení a nářadí, vytvořili jsme dětem malý 
koutek – dílničku, kde si s  učitelkami vyro-
bily vlastní autíčko z balsy. Autíčko si pilkou 
vyřezaly, obrousily, pomalovaly a našroubo-
valy kolečka. V lednu přijel do MŠ lektor, pod 
jehož vedením si děti vyrobily plachetnici. 

Hlavním cílem Technických školek je 
poskytnout dětem podmínky a zázemí k poly-
technické výchově, cvičit zručnost, získat 
dovednosti při zacházení s nářadím, vzbudit 
zájem o tvoření, zvyšovat sebedůvěru a sebe-
vědomí. Tato oblast byla v minulosti opo-
míjena, běžné pracovní činnosti se pomalu 
vytrácí z rodin, důsledkem je málo zájemců 
o učební obory a v současné době i defi cit 
řemeslníků. I s touto aktivitou jsme měli další 
plány, tak snad se podaří příště.

Během zimy jsme se také zúčastnili něko-
lika výtvarných soutěží a zapojili se do lovení 
bakterií s fi rmou Domestos. Po tři měsíce 
děti plnily úkoly a pomocí příběhu si upev-
nily návyk správného mytí rukou, což bylo 
hlavním cílem. A navíc jsme do školky vyhráli 
spoustu čistících a desinfekčních prostředků, 
což nám, aniž bychom tušili, přišlo nyní 
velmi vhod. A v dalších dnech je ještě dosta-
tečně využijeme. Děti jsou naučené správně 
a důkladně si mýt ruce, a to je právě v této 
době velmi důležitá a potřebná dovednost, 
z níž by se měl stát návyk.

RODIČE POSÍLALI FOTKY DĚTÍ, 
UČITELKY ZASE PŘEDŠKOLÁKŮM 
ÚKOLY A PRACOVNÍ LISTY

V době přerušení provozu jsme byli s rodiči 
a dětmi v kontaktu přes e-maily a telefony. 
Rodiče nám posílali fotografi e, jak se doma 
s dětmi baví, co dělají a jak se připravují na Veli-
konoce. Z fotek jsme ve školce udělali nástěnku, 
abychom si po obnovení provozu mohli pro-
hlížet, jak jsme se doma měli. Rodiče od nás 
dostávali různé odkazy na tvoření s dětmi 
a dokončovali doma sportovní úkoly podle 
pokynů učitelky z projektu „Sokolík“. Děti 
také mohly s rodiči nacvičit taneček na píseň 
„Mňam, mňam, Bobík“ a zaslat nám video.

Děti, hlavně ty, které půjdou po prázdni-
nách do školy, dostávaly do schránek v obálce 
úkoly, pracovní listy a omalovánky, a nám 
zase posílaly vlastnoručně vyrobené obrázky 
do školky. 

Zápis na nový školní rok proběhl letos 
netradičně – bez osobní účasti.  Učitelky 
v době karantény doplňovaly a dotvářely 
třídní program, vzdělávaly se a účastnily 
se z domova několika odborných webinářů 
zaměřených například na logopedii a komu-
nikaci dětí, školní zralost a děti s ADHD. 

Asistentka ušila všem zaměstnancům 
roušky, uháčkovala oblečky pro panenky, 
ušila malým princeznám šaty a proběhl úklid 
a desinfekce všech prostor mateřské školy. 
Školnice ocenila parní čistič, který bude v této 
době velkým a každodenním pomocníkem. 
Také spoléháme na účinnost čističky vzdu-
chu s antivirovým a antibakteriálním fi ltrem, 
která je na příchod dětí připravena.

Po obdržení dosti přísných pokynů k zajiš-
tění provozu jsme se spolu se zřizovatelem 
rozhodli otevřít školku 1. června, a provoz 
bude pokračovat do 10. července. Právě tento 
den bude velice slavnostní, neboť oslavíme 
Mezinárodní den dětí. Mnohé plánované 
aktivity jsme museli zrušit, některé usku-
tečníme, ale nejvíc se těšíme, jak zase školka 
ožije dětským smíchem. Přejeme si, abychom 
vše společně ve spolupráci se zřizovatelem 
a rodiči zvládli bez komplikací.

 Vám čtenářům přejeme hlavně hodně 
zdraví a pěkné letní dny!

MŠ Ponětovice

I ponětovickou mateřskou školu v minulých týdnech zasáhla situace kolem pandemie koronaviru a bylo nutné ji dočasně uzavřít. 
Během zimních měsíců a začátku letošního roku toho však v mateřince stihli spoustu. A s dětmi zůstali v kontaktu v době, kdy byl 
samotný provoz přerušen a všichni byli nuceni zůstat doma. 

Děti sio zkoušely poskládat znak obce Ponětovice.
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JEDEME DÁL

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD

PŘÍPRAVA DEVÁŤÁKŮ
NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ŠKOLSTVÍ

Na jarní měsíce máme vždy pro děti 
připraveno spoustu aktivit. Ne jinak 
tomu bylo i letos. Pomalu jsme se začali 
chystat na vynášení Moreny a na Veliko-
noce. Děti ještě stačily vyrobit papírové 
morenky, velikonoční keramiku. Ve 
třídě Sluníček děti chystaly přáníčka za 
celou mateřskou školu. U Berušek vyrá-
běly keramické slepičky pro důchodce 
v DPS. Ostatní třídy se připravovaly na 
další naplánované úkoly. Uzavření MŠ 
ale vše přerušilo. 

Nastaly nám všem jiné dny. S dětmi 
a rodiči jsme byli v kontaktu pouze přes 
mobilní telefony a webové stránky. Velmi 
nás potěšilo, když rodiče psali, že se už děti 

do školky těší. Od dubna jsme začali na 
naše webové stránky vkládat týdenní úkoly 
na rozvoj celé osobnosti dítěte. Našimi 
tématy bylo Jaro, Těšíme se na čaroděj-
nice, Dopravní prostředky, Těšíme se do 
ZOO, Domácí zvířata a jejich mláďata. 
Každé téma obsahovalo pohádku, kterou 
si mohli doma společně přečíst a povídat 
si o ní. Rodičům byly nabídnuty pro děti 
otázky k textu. Nechyběla ani logope-
dická chvilka, písničky, hádanky, tanečky, 
náměty na tvoření a omalovánky. Pro 
předškoláky jsme připravovali pracovní 
listy na rozvoj grafomotoriky, sluchového 
a zrakového vnímání, předmatematických 
představ a orientace.

Před obnovením provozu jsme každou třídu 
vydezinfi kovali, hračky ošetřili novým par-
ním čističem. Paní kuchařky se zase postaraly 
o kuchyň a nádobí pro děti. Vše jsme připravili 
tak, aby děti přišly do čistého prostředí.

Chtěli bychom poděkovat rodičům 
za dodržení termínů dodání dotazníků 
a potřebných formulářů. Také za dodržo-
vání nutných opatření, jejichž plnění bude 
pro všechny náročné. Díky vzájemné spo-
lupráci s rodiči to jistě zvládneme.

Celý kolektiv zaměstnanců naší mateř-
ské školy se  těší na obnovení provozu a na 
příchod dětí.   

MŠ Zahrádka

Vzhledem k mimořádným opatřením 
v souvislosti s COVID-19 probíhal zápis 
bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. 
Stalo se tak poprvé v historii naší školy. 
Rodiče měli možnost posílat během 
celého měsíce dubna potřebné doku-
menty elektronicky, poštou nebo je vho-
dit přímo do schránky školy.

 Celkem se přihlásilo 115 dětí, z toho 
bylo přijato 97 budoucích prvňáčků. 
Rodiče zbývajících žáků si podali žádost 
o odklad povinné školní docházky.

Pokud to situace v zemi dovolí, uspořá-
dáme novým školákům setkání, na kterém 
bychom se s nimi aspoň trochu seznámili 
a předali jim připravené dárky. Největ-

ším překvapením bude nová budova naší 
školy, kam by měli prvňáci spolu s druháky 
v září nastoupit. Pevně proto věříme, že se 
všechny stavební práce a úpravy zvládnou 
včas.

Na děti i rodiče se těšíme a všem přejeme 
krásné léto. 

Zora Dufková

Letošní jaro je pro deváťáky i jejich 
rodiče plné napětí. Běžně by v tomto 
období měli žáci už po přijímacích zkouš-
kách a ve většině případů tak věděli, v jaké 
střední škole v září zasednou do lavic. 
Letos je všechno jinak - jeden termín místo 
dvou, nemožnost podat odvolání, kratší 
termín pro odevzdání zápisového lístku… 
A teprve nedávno se všichni dozvěděli, že 
je zkoušky čekají v pondělí 8. června. 

Po celou dobu distanční výuky měli žáci 
v rámci českého jazyka a matematiky mož-
nost věnovat se procvičování učiva k přijí-
mačkám na nejrůznějších cvičeních a tes-
tech, které jim se zpětnou vazbou jejich 

vyučující poskytovali. Žáci, kteří tuto mož-
nost zodpovědně během výuky „na dálku“ 
využívali, mají tak už natrénováno „zleva 
zprava“. 

Od 11. května dostali deváťáci další mož-
nost, jak se přípravě na přijímací zkoušky 
věnovat – tentokrát už osobně v prostředí 
školy. O tuto formu přípravy projevilo 
závazný zájem 85 žáků z celkového počtu 
103 žáků 9. ročníku. Přes 80 % deváťáků 
bylo tedy potřeba rozdělit do studijních sku-
pin s maximálním počtem 15 žáků, stano-
vit harmonogram bloků přípravy, vyčlenit 
učebny a vchody do budovy pro jednotlivé 
skupiny tak, aby byla respektována doporu-

čení ministerstva školství. Příprava na přijí-
mačky odstartovala 12. května pro 6 studij-
ních skupin dvakrát týdně po 4 vyučovacích 
hodinách. Na přípravě se podílí celkem 
7 pedagogů (vyučujících ČJ a matematiky, 
nejen z řad kantorů 9. ročníku). Někteří žáci 
o tuto doplňující přípravu měli sami zájem, 
někteří se do ní zapojili na přání rodičů, 
každopádně po čtyřech týdnech přípravné 
kurzy skončí a ukáže se, jak poctivě žáci 
k samotné přípravě přistupovali. 

Nezbývá než popřát deváťákům hodně 
úspěchů v přijímacím řízení!

Monika Pantělejevová
ZŠ Šlapanice
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ŠLAPANIČTÍ ŽÁCI VYRAZILI NA LYŽE. KROMĚ SVAHU
SI UŽÍVALI HRY A DISKOTÉKU

ÚSPĚCH MLADÝCH ŠLAPANICKÝCH ZPĚVÁKŮ
NA KARLOVARSKÉM SKŘIVÁNKU

V kategorii mladších dětí, které se učí 
zpěvu rovněž v rámci základní umělecké 
školy, se zúčastnila Claudia Isabel Nikolov 
s písněmi Malá švadlena a Liška a ve stejné 
kategorii avšak pro starší děti také její ses-
tra Laura Ida Nikolov s písněmi A já taká 
čiarná a Dzn dzn gankele. 

Mezi nejstaršími žáky, jež se zpěvu 
jinde než ve škole nevěnují, se objevil 
Lukáš Kulendík s písněmi Anička, dušička 
a Náhrobní kámen. 

Všichni žáci předvedli bravurní výkony 
a i přes velkou konkurenci skončili v rámci 
svých kategorií na prvních místech, čímž 

se nominovali do celorepublikového kola 
v Karlových Varech. O tom, jak v něm naši 
zpěváci dopadnou, vás budeme informo-
vat v dalším čísle. 

Michal Lupač

Na Základní škole Bednářova v Brně proběhlo 13. února krajské kolo celorepublikové pěvecké soutěže Karlovarský skřivá-
nek. Šlapanická základní škola v něm měla hned tři zástupce.. 

Žáci sedmých a devátých tříd šlapanické základní školy mají za sebou tradiční zimní výcvikový kurz v Herlíkovicích. I přes 
rozmary počasí a drobné nesnáze v podobě z autobusu vypadaných kufrů se oba kurzy nadmíru vydařily. Studenti si měli mož-
nost zlepšit své dovednosti na lyžích i snowboardu, užili si ale také bohatý kulturní program. 

ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO 9. ROČNÍK 
Před výcvikovým kurzem jsme byli my 

i žáci plni očekávání, jestli se vše vydaří 
tak, jak si představujeme. Nabalíme kufry 
a doufáme, že vše, co zapomeneme, nám 
zapůjčí spolubydlící nebo jiná spřízněná 
duše. Přibalíme teplé ponožky navíc a pár 
zbytečností „co kdyby“. U autobusu, při 
rozvířeném reji plném nadšení a zápolení 
se zavazadly, ještě netušíme, co nás čeká 
a co týden přinese.

Letos nás s 9. ročníky v Herlíkovicích 
přivítaly vyšší teploty vzduchu a ne zcela 

ideální sněhové podmínky. Přesto jsme 
s úsměvem nazouvali přezkáče a šněrovali 
se do snowboardových bot. Počasí nám 
nakonec přálo a strávili jsme na svahu 
téměř každý den. 

Večerní program byl nabitý odpočin-
kem. Zazpívali jsme s kytarami a harmo-
nikou oblíbené písničky, zahráli si deskové 
hry a zatančili si během tanečních večerů. 
Načerpali jsme tak potřebnou energii pro 
další sportovní výkony.

Uprostřed týdne jsme lyže a snow-

boardy nechali v chatě a vyrazili lanovkou 
na nedalekou kamennou rozhlednu Žalý. 
Pokořili jsme 18 metrů schodů, abychom 
byli odměněni překrásným výhledem na 
široké okolí.

A jak nejlépe zakončit kurz? My jsme se 
oblékli do pestrých masek a karnevalem 
na svahu tak zakončili týden plný lyžo-
vání, snowboardingu, zábavy a skvělých 
zážitků.

Kateřina Husičková

ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO 7. ROČNÍK 
První únorový týden byl věnován lyžař-

skému výcvikovému kurzu pro žáky sed-
mých tříd. Kurz se konal v oblíbeném 
lyžařském středisku Herlíkovice. 

Po organizovaném nástupu do autobusu 
jsme všichni s nadšením vyrazili na cestu. 
Avšak hned za cedulí Šlapanice nás čekalo 
nemilé překvapení. Váhou zavazadel se 
otevřely boční dveře přívěsu a vypadlo 
několik kufrů. Naštěstí nám obětaví rodiče 
pomohli bezpečně posbírat a znovu nalo-
žit všechna zablácená zavazadla. Díky 

tomuto incidentu proběhla první zastávka 
již v brněnském depu. Žáci tak měli jedi-
nečnou možnost nahlédnout do zákulisí 
autobusových dopravců.

Navzdory divokému začátku proběhl 
zbytek cesty bez dalších problémů. Lyžař-
ského kurzu se zúčastnilo 60 dětí, z toho 
drtivá většina lyžařů. První dny po pří-
jezdu nám místo sněžení pršelo, tudíž jsme 
těmto okolnostem přizpůsobili program 
celého týdne. 

I navzdory nepříznivému počasí jsme 

neměli žádný úraz. Děti si lyžování užily 
a zlepšily si své lyžařské dovednosti. 
Náplní kurzu ale nebylo pouze lyžování, 
ale i bohatý program, který zahrnoval spo-
lečenské hry, diskotéku a zajímavé před-
nášky s horskou tématikou.

Ani zpáteční cesta se neobešla bez pro-
blémů. Kousek od Hradce Králové jsme 
měli defekt. Pan řidič vše bez obtíží zvládl 
a po hodině a půl čekání jsme vyrazili směr 
Šlapanice.

Dagmar Zacharová
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STUDENTI MASARYKOVY UNIVERZITY
DOUČUJÍ ŠLAPANICKÉ ŽÁKY

Studenti pedagogické fakulty dojíždějí 
do Šlapanic a bezplatně doučují v pro-
storách základní školy. Podmínkou je 
vzájemná spolupráce studentů, učitelů, 
rodičů a snaha žáků se zlepšovat.

Mezi žádané předměty patří zejména 
matematika, český a anglický jazyk. Za 

první pololetí školního roku 2019–2020 
se již uskutečnilo více než 250 hodin 
doučování. Aktivita je pro obě strany 
velmi prospěšná a ZŠ Šlapanice se bude 
snažit v nastavené spolupráci pokračovat 
i nadále.

Eva Heinzová

Šlapanická základní škola navázala v loňském roce spolupráci s Pedagogickou fakultou MU v oblasti doučování a asistentství. 
Studenti vysoké školy mají zároveň možnost plnit povinnou praxi v rámci svého studia.

ŠKOLSTVÍ

Sedmý ročník šlapanické základní školy 
na lyžařském výcviku.

Na závěr bychom rádi 
poděkovali všem instrukto-
rům a našim skvělým zdra-
votníkům. Bez jejich práce 
a péče by organizace tako-
vého kurzu nebyla možná. 
Také bychom chtěli poděko-
vat pedagogovi PdF MU Mgr. 
Jaroslavu Vrbasovi za velkou 
pomoc s organizací ubyto-
vání a dopravy.

My instruktoři a také 
všichni žáci se už těšíme 
na příští ročník! Více 
informací, fotografi í 
a ohlasů najdete na našich 
webových stránkách zssla-
panice.cz nebo na našem 
facebookovém profi  lu
facebook.com /zsslapa-
nice.
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Univerzita třetího věku Masarykovy 
univerzity myslí na seniory i v době 
pandemie a připravuje pro ně online 
vzdělávací aktivity.  Program výuky bez 
osobního kontaktu vyplynul z faktu, že 
vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího 
věku bylo přerušeno na Masarykově uni-
verzitě jako na jedné z prvních univerzit. 
Důvod byl nevystavovat věkově nejohro-
ženější skupinu nebezpečí onemocně-
ním COVID -19.

V současné době probíhají online 
přednášky prostřednictvím kanálu na 
YouTube. V předem stanovený čas jsou 
posluchačům U3V vysílány přednášky 
z různých oborů, např. astronomie, dějin 

umění, ekonomie, historie či literatury 
a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i semestrální 
online kurzy, které byly nabídnuty poslucha-
čům, jejichž prezenční kurzy byly zrušeny. 
Jedná se např. o kurzy Po stopách význam-
ných civilizací a kultur Latinské Ameriky, 
Trénování paměti nebo Tajemství skrytá 
v DNA. S lektory senioři komunikují pomocí 
video přenosu v reálném čase s možností 
aktivního vstupu do diskuse. 

Pro seniorskou veřejnost je také na 
webových stránkách Univerzity třetího 
věku MU vytvořena sekce pro studium 
doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány 
odkazy, vzdělávací materiály a videa věnu-

jící se např. pohybovým aktivitám, studiu 
cizích jazyků, astronomii nebo historii.

Již se však těšíme, až nám bude opět 
umožněno setkávat se v přednáškových 
místnostech Masarykovy univerzity. Při-
pravujeme proto také kurzy na nový aka-
demický rok, který nás čeká. Přihlašování 
do těchto kurzů se uskuteční od září 2020. 
Zájemci se budou moci přihlásit do 1. roč-
níku tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu 
nebo do jednoletých kurzů Kulturní dědictví 
a památková péče na Moravě a Univerzita 
třetího věku v Moravském zemském muzeu. 
Bližší informace o připravovaných kurzech 
včetně programů naleznete na webových 
stránkách www.u3v.muni.cz.

V září 2020 bude v novém pavilonu 
ZŠ Šlapanice otevřena přípravná třída. 
Je určena pro děti s odkladem školní 
docházky. Jedná se o velmi žádanou 
novinku, po které již delší dobu volají 
učitelé, poradny i rodiče.

Třída je koncipována pro malý kolek-
tiv (10 – 15 dětí), proto můžeme zaručit 
individuální rozvoj každého dítěte přesně 

podle toho, co potřebuje. Jedná se přede-
vším o rozvoj grafomotoriky, soustředění, 
zrakového a sluchového vnímání, logope-
die, sociálních kompetencí atd.  „Výuka“ 
probíhá každodenně dopoledne, následně 
mají děti možnost navštěvovat školní 
jídelnu, odpoledne školní družinu a účast-
nit se všech výchovně vzdělávacích akcí 
pořádaných školou.

V přípravných třídách se děti nevěnují 
školnímu učivu, ale rozvíjí všechny své 
dovednosti, které budou potřebovat pro 
snadnější vstup do 1. třídy. Minimalizu-
jeme tím školní neúspěšnost, která děti 
může provázet po velmi dlouhou dobu 
školní docházky.

Mirka Rollinková, 
speciální pedagog ZŠ Šlapanice

KORONAVIRUS VZDĚLÁVÁNÍ NA UNIVERZITĚ
TŘETÍHO VĚKU NEZASTAVIL

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLSTVÍ

Zahájení akademického roku na Univerzitě třetího věku.
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KULTURA & SPORT

Rok se s rokem sešel a bylo to tu zase. 
Turnaj v malé kopané složek začleněných 
v naší jednotě Sokol Šlapanice. Každý rok 
na tomto místě píšu úvahu o tom, jestli se 
další ročník našeho turnájku uskuteční, 
nebo ne. V současné době, kdy má každý 
spoustu zálib a hlavně povinností, je totiž 
každá taková akce vzácná a vítaná. Histo-
rie těchto klání je jistě starší než čtvrtsto-
letí. A proto by bylo škoda s ní skončit.

Tentokrát jsme se  sešli, abychom změřili 
své síly (a nesíly), 23. prosince. 2019 v hale 
ve Smetanově ulici. Jednotlivé složky Sokola 
různě doplnily spřízněné duše jiných složek 
nebo i mimo ně. Nejvíc účastníků bylo z volej-
balu, který tak složil dvě družstva. Turnaj tak 
začal celkem se čtyřmi družstvy – dvěma za 
volejbal, jedním za všestrannost a pod hlavič-
kou gymnastiky se sešli hráči hrající fotbálek 
v Sokolovně. 

Jak už je normální, staří sokolové odcházejí, 
ale v turnaji se objevila spousta nových tváří 
mladších ročníků.  A to je dobře. Snad tedy tento 
vánoční turnaj nezmizí z našich kalendářů.

S bratrem Petrem Zemanem jsem v 18 hodin 
provedl losování a výklad pravidel a šlo se na 
to. Hrálo se systémem každý s každým dva-
krát deset minut. Jako čestní Sokoli jsme hráli 
tradičně bez rozhodčího. Musím říci, že tento 
vpravdě předvánoční čas jsme si užili a spor-
ných momentů bylo opravdu minimum. 

V prvním zápase všestrannost porazila 
družstvo gymnastiky 5:3. V dalším zápase 

si to rozdala proti sobě v bratrovražedném 
zápase družstva volejbalu. Volejbal porazil 
volejbal (nazvěme je mladší) 3:2. Další zápas 
mezi všestranností a mladším volejbalem 
skončil 2:0 a čtvrtý mač mezi volejbalem 
a gymnastikou 4:2. 

Pátý zápas pak rozhodl o celkovém vítězi. 
Všestrannosti stačilo díky lepšímu skóre 
uhrát s gymnastikou remízu. Což se jejím 
hráčům nakonec podařilo. Průběh zápasu 
byl velice dramatický. Střelci branek byli na 
straně všestrannosti Krejčí a Tihon, na straně 
volejbalu Doleček a Štěrba, a přestože volej-

balisté zdatně bušili na branku všestrannosti, 
třetí gól se jim přes skvěle chytajícího Aleše 
Vymazala nepodařilo vsítit. A tak se vítězem 
turnájku stala všestrannost. V posledním 
zápase pak gymnastika porazila volejbal 
mladší 7:2 a zajistila si třetí místo.

Na závěr několik statistik: O titul krále střelců 
se letos podělili dva borci, a to Krejčí a Gajárek 
se čtyřmi brankami. Nejstarším hráčem byl 
Michael Sova. Počet diváků se rovnal nule. 

A nakonec mi tedy dovolte vyslovit přání, 
abychom se na takových akcích mohli potká-
vat třeba i další čtvrtstoletí.

ŠLAPANIČTÍ SOKOLOVÉ SI USPOŘÁDALI
PŘEBOR V MALÉM FOTBÁLKU

Vánočního turnaje se zúčastnily čtyři týmy. 

Vítězné družstvo ve složení (shora zleva) – Vymazal, Sova M., Tihon, Kouřil, Sova D., Krejčí.
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2004 Peška –Wykrent: Cvoxxstory, režie Zdeněk Helbich

Do roku 1996 působilo ochotnické diva-
dlo pod názvem Divadelní odbor TJ Sokola 
Šlapanice. Na členské schůzi v roce 1996 byl 
odhlasován jeho přechod z TJ Sokol Šlapa-
nice do samostatné právnické osoby ve formě 
občanského sdružení s názvem Šlapanické 
ochotnické divadlo (ŠOD). V roce 1999 byla 
následně uzavřena s novým vedením Sokola 
nájemní smlouva s vymezením práv a povin-
ností pronajímatele a nájemce. 

Postupně se do činnosti divadla zapojovala 
třetí generace šlapanických ochotníků, kteří 
v něm působili jako herci, režiséři i funk-
cionáři. Tento generační proces vyvrcholil 
v roce 2000 zvolením nového výboru, který 
byl sestaven jen z divadelníků třetí generace 
(počítáno od roku 1945), s výjimkou Jiřího 
Přichystala, který zastupuje ŠOD od té doby 
až do současnosti v kulturní komisi Města 
Šlapanice a Milana Pernici – inspicienta 
a maskéra. Předsedou výboru ŠOD byl jed-
nomyslně zvolen Zdeněk Helbich, který tuto 
funkci vykonává doposud. 

Omlazený tým šlapanických ochotníků 
zjednodušeně řečeno určil i moderní styl 
realizace repertoáru, který klade důraz na 
hudební a pěveckou složku realizovaných 
titulů a moderní scénickou úpravu. Namát-
kou lze jmenovat například inscenace O líné 
babičce, Dívčí válka, Naši furianti, Limoná-
dový Joe a kabaret Jedinečný hudebně-diva-
delní mazec. 

Tento, pro diváka velmi oblíbený styl, je 
umožněn tím, že mezi herci a realizátory her 
jsou muzikanti (provozují vlastní kapelu) 
a profesionální divadelníci – scénograf, osvět-
lovač a v neposlední řadě i člen vedení Měst-
ského divadla Brno, předseda výboru ŠOD 
Zdeněk Helbich. 

Seznam realizovaných her v období 1996–
2019, většinou včetně programů a fotografi í, 

ŠLAPANICKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
OD ROKU 1996 DO SOUČASNOSTI

V minulých číslech Šlapanického zpravodaje jsme se blíže podívali na budovu Sokolovny, od stavby přes rekonstrukci jeviště 
až po současnou modernizaci. V aktuálním vydání se budeme věnovat přechodu od Divadelního odboru TJ SOKOL Šlapanice 
na samostatnou právnickou osobu Šlapanické ochotnické divadlo, z. s. Tedy na období od roku 1996 až do dnešního dne.

2010 Karel Poláček: Vše pro fi rmu, režie Zdeněk Helbich

2004 Peška –Wykrent: Cvoxxstory, režie Zdeněk Helbich
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je k dispozici na webových stránkách ŠOD. 
Styl inscenací se odráží i v počtu jejich repríz, 
kterých bylo například u titulu O líné babičce 
devět.

Za zmínku stojí i to, že se šlapaničtí ochot-
níci dlouhodobě podílejí i na dalších kul-
turních akcích na Sokolovně (především 
v zajištění scénického osvětlení) ve spolu-
práci s dalšími sdruženími a organizacemi.  
Jde například o Mikulášský maškarní rej 
Hrbatého hroznu, akce města pořádané kul-
turní komisí jako plesy a koncerty, spolupráci 
s knihovou, Základní uměleckou školou Šla-
panice, Gymnáziem a dalšími.  

V předcházejících článcích o šlapanickém 
ochotnickém divadle byli zmiňování režiséři 
i herci, ale chyběla jména těch, bez kterých by 
žádná (i nezisková) organizace nemohla exis-
tovat. Jsou to předsedové výborů, kteří nesou 
velký díl odpovědnosti za chod a kvalitu reali-
zovaných služeb, v tomto případě divadelních 
inscenací. Proto na tomto místě představíme 
jména předsedů výboru šlapanického divadla 
od roku 1945 do současnosti.

Jaroslav Rektořík 
ve spolupráci s Josefem Kopeckým, 

Jiřím Přichystalem a Tomášem Příkrým

PŘEDSEDOVÉ VÝBORU
ŠLAPANICKÉHO DIVADLA 
OD ROKU 1945

1945–1946  Jiří Sekanina
1947–1949  Josef Sova st.
1950–1951  Antonín Richter st.
1952–1956  Jiří Vyskočil    
  (TJ Sokol Dehtochema  
   Šlapanice) 
1957  Jan Konečný 
  (TJ Tatran Šlapanice) 
1957–1958  František Vašíček
1959–1961  Bořivoj Korbička 
1962–1963  František Kocián
1964–1965  Josef Beneš
1966–1968  Vilém Fröhlich
1969–1972 Josef Beneš
1973–1975 František Kocián
1976–1984  Jaroslav Rektořík
1985–1993  Luboš Konečný
1994–1998  Jan Beneš
1999–2000  Jaroslav Rektořík
2000–doposud  Zdeněk Helbich. 

Šlapanické juniorky vyrazily koncem 
loňského roku na 2. ročník největšího 
volejbalového turnaje mládeže ve střední 
Evropě Prague volleyball games. Tur-
naj probíhal ve dnech 27. – 29. prosince 
a zúčastnily se jej týmy z osmi evropských 
zemí. Náš tým se v něm umístil na pěkném 
5. – 8. místě.

S naším štěstím nám byla vylosována 
nejtěžší skupina turnaje, což znamenalo tři 
zápasy v pátek a šest v sobotu. Hned první 
zápas jsme se postavily proti favoritkám tur-
naje ze Slovenska. Ve vyrovnaném zápase 
nás Slovenky udolaly 2:1, ale výhru jsme jim 
nedaly zadarmo. Druhý a třetí zápas  proti 
pražskému týmu a týmu z Německa jsme 
zvládly a tím postoupily do sobotního osmifi -
nále. Po těžkém dni jsme se vydaly na zaslou-
ženou večeři, kde jsme se seznámily s budou-
cími soupeřkami. 

V sobotu brzo ráno nás čekala cesta přes 
celou Prahu do haly ve Střešovicích. Bohužel 
se nám nedařilo jako v předešlém dni a hned 
první zápas jsme těsně prohrály. Následu-
jící dva zápasy jsme však zvedly hlavy a oba 
vyhrály. 

První půlka dne byla za námi a druhá 
náročnější před námi. K tomu se přidala 
i únava z předešlého dne, která zapříčinila 
zranění smečařky ze základní sestavy. Tahle 
situace rozhodila celý tým a dále se nám 
nedařilo jako v předešlých utkáních. Násle-
dující zápasy nastoupila na nahrávku jedna 
z blokařek, což týmu pomohlo, ale vítězství 
to nezajistilo. Únava postihla i ostatní týmy, 
díky čemuž do poslední chvíle nebylo jasné, 
kdo vyhraje. 

Dle očekávání nakonec vyhrála slovenská 
reprezentace a naše družstvo se umístilo na 
krásném 5. – 8. místě. S umístěním jsme byly
spokojené a další den jsme se vrátily spo-
lečně do Brna. Turnaj bereme jako výbor-
nou přípravu do další části soutěže 1. ligy 
juniorek, v níž si zahrajeme tu lepší sku-
pinu.

Odkaz na turnaj: https://www.praguevo-
lleyballgames.cz/
Odkaz na fotky: https://www.fl ickr.com/
photos/144324211@N03/albums

Kristýna Světlíková

PRAGUE
VOLLEYBALL GAMES 2019
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Ahoj Petře, hraješ pétanque téměř od jeho 
zrodu v Čechách a na Moravě. Kdy a proč 
se z tebe stal „petangista“?
Trošičku tu odpověď rozvedu. S pétanque 
jsem se seznámil ještě před tím, než byla 
v lednu roku 1995 na MV ČR zaregistrována 
Česká asociace pétanque klubů (ČAPEK). 
Velice úspěšně lze předpokládat, že první 
sady koulí na pétanque si do Brna přivezli 
ragbisté, kteří je dostali darem od svých 
francouzských soupeřů v Provence, kdy při 
turnajích v ragby vyplnili přestávky mezi 
utkáními seznamováním svých brněnských 
přátel s pétanque. Časově se jednalo o konec 
sedmdesátých let. Je možné, že si někteří 
šťastlivci, kterým se podařilo pracovně nebo 
i za rekreací navštívit Francii, individuálně 
koule přivezli také. Já byl ale vázán na brněn-
ské ragbisty, dokonce reprezentanty.
Až, tuším v květnu 1995, jsme s kolegy obje-
vili v jednom z občasníků, jehož název už si 
nepamatuji, že nově existuje nějaká asoci-
ace, která sdružuje kluby s hráči věnujícími 
se pétanque. Tak uzrál nápad, že založíme 
klub FŇÁKY Brno  také a požádáme o vstup 
do ČAPEK. V tu dobu už jsem byl stárnou-
cím házenkářem, kdy každý tvrdší kontakt 
se soupeřem nebo se zemí (úsměv) a odpoči-
nek jak po zápase, tak i tréninku, stále více 
a déle „bolel“. V pétanque jsem vlastně našel 
skvělou alternativu pro soutěžení a setká-
vání s kamarády.

Jaké byly tvoje hráčské začátky?
Nesmělé a z dnešního pohledu možná i gro-
teskní. Pokoušel jsem se zvládat techniku 
podle toho, co jsem vyslechl a okoukal od 
ragbistů. Tenkrát jsme ještě byli ochuzeni 
o trenérská školení nebo stáže. Ale v polovině 
devadesátek, kdy náš klub začal pořádat první 
ofi ciální turnaje v Brně, začali přijíždět i hráči 
ze zahraničí, nejvíce asi z Vídně, pracovníci 
velvyslanectví. Brněnských turnajů, později 
i dalších, se tak zúčastňovali například jak 
Francouzi, tak Maročané, tedy zástupci vel-
mocí tohoto sportu. A my začali jezdit na tur-
naje do Vídně. Tímto se nejen mně naskytly 
příležitosti změnit postupně způsob posta-
vení v kruhu i techniky odhodu koule.

Můžeš nám vysvětlit podivný název tvého 
klubu?

Podivný? Snad originální (opět úsměv). 
Vlastně navážu na první odpověď. Když 
jsme se tedy rozhodli založit klub, měla 
už ČAPEK šest, možná sedm sdružení. 
Všechna měla mimo dalších tří nebo čtyř 
slov v názvu „pétanque“ nebo „koule“. 
A protože jsme s kolegy kreativci s nechutí 
ke kopírování, hledali jsme něco nového, 
snad i lépe zapamatovatelného. Tudíž při 
zakládání klubu při víkendovém soustře-
dění v Hostýnských vrších v září 1995 bylo 
„ani Ň“ upraveno na „ani FŇ“ a „fl ákni 
to tam“ bylo nahrazeno „fňákni to tam“. 
Potom tedy FŇÁKY Brno.

Věnuješ pétanque hodně času, co na to 
říká tvoje žena?
Sama ještě občas hraje, na přelomu milénia 
dokonce několikrát úspěšně reprezentovala 
republiku na ME a MS. Zpočátku tak měla 
porozumění a domácí absenci či zaneprázd-
něnost mně tolerovala. Bohužel administra-
tivy přibývá a stejně tak se rozrůstá i šířka 
záběru mé práce, především pro český 
pétanque. Je to jako druhé zaměstnání, ale 
zadarmo. A reprodukovat některé dialogy by 
asi nebylo pro čtenáře nejvhodnější.

Co se ti jako prezidentovi ČAPEK a ČFKS 
podařilo a co ještě plánuješ uskutečnit?
Vše by se sem asi nevešlo. Tak jen pár nej-
podstatnějších úspěchů.
Představme si, že celé sportovní prostředí 
je fotbalové hřiště. A já chtěl „přešlapující“ 
pétanque z postranní čáry dostat „do hry“. 
Ve hře už jsme, ale zatím mezi středovým 
kruhem a velkým vápnem, dál to bude 
nesmírně těžké, ne-li neřešitelné. Bohužel 
nám vůbec nepomohlo nezařazení koulo-
vých sportů, pod které pétanque patří, na 
program letních olympijských her v roce 
2024 v Paříži. 
Například byla zavedena skutečná dlouho-
dobá „ligová“ soutěž, do té doby hrály kluby 
pavoukem KO systémem.
V roce 2016 se podařilo přesvědčit člen-
skou základnu ke změně názvu z ČAPEK na 
ČFKS a stanov. ČFKS pak byla 24. 5. 2016 
uznána Mezinárodní konfederací koulových 
sportů – Confédération Mondiale des Sports 
de Boules (CMSB) jediným a výhradním 
představitelem koulových sportů v České 

republice. Dopisem ze dne 12. 12. 2018 
je ČFKS Českým olympijským výborem 
uznána a považována za výlučného předsta-
vitele koulových sportů v České republice.
Zatím jsme několik let po sobě úspěšnými 
žadateli v dotačních programech vypiso-
vaných Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, kdy dotace ze státního roz-
počtu tvoří přibližně 85 procent příjmové 
části rozpočtu.
Každopádně mým největším osobním úspě-
chem v pétanque, ještě dlouho před zvolením 
prezidentem, je pořadatelství MS juniorů 
v roce 2003 v Brně. Ale o tom asi až příště.

Můžeš naše čtenáře pozvat na nějakou 
akci pořádanou pod záštitou ČFKS, která 
je vhodná i pro začátečníky?
Pétanque především pro veřejnost bude 
součástí Olympijského festivalu Brno 2020 
v areálu přírodního koupaliště Riviéra. 
Když Český olympijský výbor přišel s nápa-
dem zopakovat úspěšné projekty Olym-
pijských parků a Olympijských festivalů 
z předchozích let i v roce 2020, chce být 
pétanque u toho. V tomto smyslu jsme 
vyvinuli patřičné aktivity a je nám ctí, že na 
Olympijském festivalu (OlFe) Brno nakonec 
pétanque chybět nebude. Velmi si vážíme 
důvěry zástupců výboru, že budeme sou-
částí největší a asi i nejvýznamnější spor-
tovní akce roku 2020 v České republice. 
Účast pétanque nebude vůbec symbolická. 
Po dohodě s výborem byla vybrána kon-
krétní, atraktivní lokace plochy pro zřízení 
pétanque terénů. Dle předchozích „parků“ 
a „festivalů“ lze odhadnout i návštěvnost 
areálu po dobu konání OlFe, která by mohla 
dosáhnout i více než 300 tisíc osob každého 
věku a pohlaví. Značná část z nich projde 
po páteřní komunikaci areálu Riviéry, a tím 
i kolem hřišť s pétanque. 
Po celou dobu trvání Olympijského festivalu 
Brno – tedy přesně po dobu konání LOH 
v Tokiu – budou v provozu tři hrací terény, 
na kterých se budou konat jak improvizo-
vané tréninky, tak soutěže pro příchozí. 
Anebo improvizované tréninky pro ty, co by 
si chtěli pétanque vyzkoušet poprvé nebo se 
v něm zdokonalit. 
Spolu s každodenními návštěvníky dorazí 
i děti z příměstských táborů a osoby se zdra-

ROZHOVOR S PREZIDENTEM ČESKÉHO PÉTANQUE O HISTORII,
ÚSPĚŠÍCH I NEJVĚTŠÍ LETOŠNÍ AKCI V BRNĚ

V tomto čísle zpravodaje přinášíme čtenářům rozhovor s úřadujícím prezidentem České federace koulových sportů (ČFKS) a České 
asociace pétanque klubů (ČAPEK) Ing. Petrem Stokláskem, dlouholetým členem a stávajícím prezidentem pétanque klubu Fňáky Brno.
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votním postižením z brněnských ústavů 
a domovů. Celý OlFe bude v Brně zaměřen 
i na seniory, kdy právě pétanque je pro jejich 
aktivní vyžití jedním z nejvhodnějších spor-
tovních odvětví.

Prezentace ČFKS s pétanque a asi nej-
větší náborovou akcí za téměř 25 let trvání 
soutěžního pétanque v republice se na 
brněnské Riviéře uskuteční od 24. 7. do 
9. 8. 2020.

Děkuji Petře za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů jak na poli funkcionářském, tak 
i na poli hráčském.

Libor Horák

Ahoj, Laďo, snad nebudu indiskrétní, když 
prozradím, že patříš spíše mezi zralejší 
hráče. Kdy a jak jsi s pétanque začal?
S pétanque jsem začal, je to asi 20 let, přes 
jednoho kamaráda a okamžitě mě tato hra 
zaujala a již jsem tomu zůstal věren.

Jak často hraješ nyní? Trénuješ pravi-
delně? Kolika turnajů ročně se účastníš?
Nyní hraji podstatně méně. Dříve to bylo 
až 25 turnajů po celé republice i v zahraničí, 
navíc jsem hrál i v extralize klubů. Pravidelně 
jsem trénoval dvakrát týdně a hrál Brněnský 
pétanque pohár.

Pétanque je ve tvé rodině velmi populární. 
Kolik rodinných členů hraje a je to zásluha 
tvoje, nebo spíše tvé manželky Jarmily, 
která je také aktivní hráčkou? 
V mé rodině hráli všichni včetně juniorů, 
a to za klub Slope Brno-Slatina. Dnes již 
všichni nehrají pravidelně, ale stále je to baví. 
Momentálně nás z rodiny hraje pravidelně 
a aktivně již pouze šest. Že je pétanque v naší 
rodině tak populární, je asi moje zásluha, 
všechny jsem přesvědčil, že je to sport pro 
všechny generace.

Kromě toho, že jsi stále aktivním hráčem, 
jsi také dlouholetý rozhodčí pétanque. Jak 
dlouho jsi už rozhodčím a co tě k tomu vedlo?
Rozhodčím pétanque jsem asi 18 let. 
K tomuto rozhodnutí mě vedl nedostatek 
aktivních rozhodčích. Práce rozhodčího je 
náročná, musíš znát dokonale pravidla hry 
pro rozhodování sporů mezi hráči a mít pev-
nou ruku pro měření. 

Jaká je situace teď?
Momentálně máme vyškolených rozhodčích 
dost, ale těch, kteří pravidelně rozhodují na 
Mistrovství České republiky (MČR) všech 

kategorií a na turnajích kategorie prestige je 
v celé republice pouze osm. Delegace rozhod-
čích na tyto typy turnajů provádí předseda 
komise rozhodčích. Na těchto vrcholových 
jsou tři důležité osoby: ředitel turnaje, delegát 
turnaje a hlavní rozhodčí. Ti dohromady tvoří 
jury turnaje, která rozhoduje o bezpečném 
a správném průběhu turnaje, například o krá-
cení kol v případě silného deště nebo bouřky.
Pro regionální turnaje je kapacita hlavních 
a pomocných rozhodčí v současné době 
dostatečná.

Můžeš našim čtenářům, kteří nikdy nebyli 
na turnaji, přiblížit povinnosti rozhod-
čího? Potřebuješ nějaké speciální náčiní?
Každý turnaj potřebuje rozhodčího, ať je to 
turnaj Regionální, Superprestige, Prestige, 
MČR, Centrope (evropské turnaje). Na regi-
onálním turnaji může rozhodčí i hrát, je to 
takzvaný hrající rozhodčí. Na ostatních tur-
najích vyšší úrovně je jeden nehrající hlavní 
rozhodčí a dva až tři hrající pomocní roz-
hodčí, kteří přispívají k lepšímu průběhu hry. 
Hlavní rozhodčí má povinnost dohlížet na 
hráče, aby dodržovali pravidla pétanque, řeší 
sporné situace a stížnosti hráčů, například aut 
u koulí, neplatné odhozy, zdržování hry a jiné. 
Dále sleduje časový limit celé hry, každá hra 
se hraje na určitý časový limit, například 
60 minut plus jeden nához. Povinností všech 
rozhodčích je však nejčastěji měření vzdá-
leností koulí od košonku. Proto k potřebám 
rozhodčího patří hlavně metr, desetimetrové 
pásmo, speciální metr na milimetrové rozho-
dování, odpichovátko a podobně.

Přijímají hráči tvoje rozhodnutí klidně, 
nebo je to spíš jako ve fotbale?
Rozhodčí v pétanque je velmi výrazná osob-
nost. Hráči přijímají výroky rozhodčího abso-

lutně bez protestů. Jsou k rozhodnutí rozhod-
čího velmi ukáznění.

Vím také o tobě, že jsi byl jako delegát na 
zahraničních turnajích. Můžeš čtenářům 
popsat, co má delegát za povinnosti v prů-
běhu turnajů, a jaká je atmosféra na zahra-
ničních turnajích v porovnání s turnaji v ČR?
Ano, jednou jsem měl tu možnost být jako 
delegát účastníkem Mistrovství Evropy trojic 
mužů v roce 2015, které se konalo v bulhar-
ském přímořském letovisku Albeně. Mistrov-
ství Evropy je velmi náročný turnaj z hlediska 
organizace, pořadatelé musí zajistit všem 
hráčům příjemné a důstojné zázemí, ubyto-
vání, stravování, organizovat cestu k hrací 
hale, přístup k výsledkům a mají spoustu dal-
ších povinností. Jako delegát jsem se staral 
o zázemí pro družstvo našich hráčů, aby byli 
v co nejlepší pohodě. Jinak je to velmi fantas-
tická atmosféra, potkáš spoustu nových kama-
rádů a zápasy jsou velmi náročné a bojovné. 
Na Mistrovství Evropy v Bulharsku skončil 
tým České republiky na 5. – 8. místě, což je 
jeden z nejlepších úspěchů českých hráčů.

Určitě máš ve Šlapanicích zmapovaná 
místa, kde se dá hrát pétanque. Doporučíš 
čtenářům nějaký plácek, kde by si mohli 
zahrát třeba o víkendech s dětmi?
Ve Šlapanicích moc míst ke hraní pétanque 
není. Na Sokecu bylo jedno hřiště, nově je plá-
cek v městském parku no a Mekka pétanque 
je v Bedřichovicích, kde je šest krásných hřišť. 
Hřiště na pétanque můžou být všude, kde 
je trochu rovina, povrch písek nebo štěrk. 
Nehraje se na betonu a na trávě.

Děkuji za rozhovor a přeji ti ještě hodně 
pétanque sezón.

Libor Horák

ROZHOVOR S DLOUHOLETÝM HRÁČEM A ROZHODČÍM 
PÉTANQUE LADISLAVEM RYLICHEM
V tomto článku Zpravodaje přinášíme rozhovor s Ladislavem Rylichem, šlapanickým občanem a dlouholetým hráčem a rozhod-
čím pétanque. Díky tomu si nebudeme povídat o oblíbené hře jen z pohledu hráče, ale přineseme také informace z druhé strany. 
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Pravidla uzlování ligy jsou jednoduchá, 
každý závodník váže během soutěže vždy 
jeden ze čtyř uzlů v tomto pořadí: lodní 
smyčka, úvaz na proudnici, tesařský uzel 
a plochá spojka. Soutěží se klasickým 
vyřazovacím systémem, do kterého postu-
puje 16 nejlepších družstev, jejichž pořadí 
určuje nejlepší čas dosažený v kvalifi kaci. 

Do prvního závodu, který se konal 16. 
listopadu 2019 v Drnovicích, jsme vkro-
čili úspěšně. Obě naše družstva se probo-
jovala až do čtvrtfi nále a umístila se na 8. 
a 5  místě. Družstvu Bedřichovice 1 jen 
těsně unikl postup do semifi nále. V posled-
ním pokusu bylo o téměř čtyři vteřiny rych-
lejší, než soupeř, ale obdrželo trestné body 
za špatně uvázanou plochou spojku.

O dva týdny později jsme se vydali na 
závody do Hrušovan u Brna. Družstvo 
Bedřichovice 2 se opět probojovalo až 
do čtvrtfi nále, kde narazilo na družstvo 
Bedřichovice 1. V tomto nelítostném sou-
boji sice podlehlo, ale polepšilo si o jednu 
příčku, když skončilo na 7. místě. Družstvo 
Bedřichovice 1 poté naprosto suverénně 

postoupilo až do fi nále, kde narazilo na 
celkového vítěze ze Syrovic. Ve fi nále naši 
závodníci trochu znervózněli a drobná 
chybička na prvním pokusu nás stála první 
místo. I přes to jsme si ale poprvé odvezli 
pohár za druhé místo v uzlovací lize. 

Třetí ligový závod proběhl 12. ledna 
2020 v Dražovicích. Družstvu Bedřicho-
vice 2 se tentokrát moc nedařilo. Z kva-
lifi kace sice postoupilo z 5. místa, ale 
v osmifi nále nestačilo na domácí družstvo 
a skončilo na 16. místě. V osmifi nále se 
také opakovalo fi nále z předchozí soutěže. 
Družstvo Bedřichovice 1 v něm opět nara-
zilo na družstvo ze Syrovic a tentokrát ze 
souboje vyšlo vítězně. Pro družstvo ze 
Syrovic, které se později stalo celkovým 
vítězem, to byla v tomto ročníku jediná 
velká bodová ztráta. V semifi nále nás 
opět srazily zbytečné chyby a museli jsme 
se spokojit pouze se soubojem o 3. místo. 
V něm jsme narazili na vítěze loňského 
ročníku ze Strachotína. Z tohoto souboje 
opět vyšlo vítězně naše družstvo a odvezlo 
si další pohár z uzlovací ligy.

Následovaly poslední dva závody, kde 
nejen naše družstva sužovaly nemoci závod-
níků, což se projevilo i na našich výkonech. 
Z Nového Lískovce jsme na konci ledna 
odjížděli se 13. a 7. místem, do Bosonoh 
jsme už odjeli pouze s jedním družstvem, 
které skončilo znovu na 7. místě.

Uplynulý ročník uzlovací ligy byl pro obě 
naše družstva rekordní. Družstvo Bedři-
chovice 1 získalo 67 bodů z 80 možných, 
skončilo na 4. místě z celkových 71 družstev 
a stejně jako o rok dříve postoupilo do fi nále 
mezi osm nejlepších. Družstvo Bedřicho-
vice 2 skončilo se 40 body na 10. místě.

Finále uzlovací ligy se konalo 7. března 
ve Strachotíně. Družstvo Bedřichovice 
1 ve složení Nikola Černilová, Kateřina 
Hornišerová, Nela Klemmová a Kateřina 
Čechová si z něj odvezlo celkem 6 medailí, 
o tři více než vloni. Na všechny závody se 
můžete podívat na našem YouTube kanále, 
který najdete na adrese youtube.com/
SDHBedrichovice. 

Za SDH Bedřichovice
Michal Jež

SUVERÉNNÍ POSTUP BEDŘICHOVICKÉ
MLÁDEŽE DO FINÁLE UZLOVACÍ LIGY

Během zimní části sezóny jsme se zúčastnili už po čtvrté uzlovací ligy, která je rozdělena na pět samostatných závodů. Naši 
obec v lize reprezentovala dvě družstva starších žáků. Oběma se v lize výborně dařilo a družstvo Bedřichovice 1 se nakonec 
probojovalo až do fi nále. Z něj si odvezlo hned šest cenných kovů.

SDH Bedřichovice

KULTURA & SPORT
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Josef Klíč zvítězil a získal čestné uznání 
v kategorii Instrumentální skladby. Jeho 
skladba Asanace je poctou Václavu Hav-
lovi a všem obětem akce Asanace. Ta měla 
za minulého režimu za cíl vystěhovat 
z Československa nepohodlné občany, 
kteří byli převážně součástí disentu.  Kon-
certní mistr Klíč také během koronavirové 
krize nahrával on-line hudební videa, 
která byla volně dostupná a uspořádal také 
koncert pod okny domova s pečovatelskou 
službou.

Jakub Mikšovský

SKLADATEL JOSEF KLÍČ 
USPĚL V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI

66 LET VE SLUŽBĚ 
CHRÁMOVÉ I ZÁBAVNÉ HUDBY A ZPĚVU

Koncertní mistr brněnského národního divadla Josef Klíč zvítězil se svou skladbou Asanace v prestižní soutěži International 
Songwriting Competition. Soutěže se zúčastnilo vice než 43 tisíc skladatelů, kteří poslali své nahrávky. Ty hodnotila odborná 
porota, ve které je i slavná kapela Coldplay. 

V roce 1937 se účastnila výprava šlapa-
nických Orlic sletu v Paříži. Vyhrály tam 
první místo v pódiovém vystoupení. Mezi 
nimi byla i maminka Josefa Vlčková (její 
dcera a má sestra Marie hrála na varhany 
od 15 do 20 let) a matka našeho varhaníka 
Emilie Malá. – Nejstarší syn Jirka Malý se 
narodil v prosinci r. 1939. Setkali jsme se 
v našem kostele při ministrování a na dva-
náctiletce v Brně-Židenicích při maturitě. 
Na klavír se učil u p. Měchury, učitelky 
Kraváčkové, prof. Aloise Veselého, ředi-
tele J. Pohanky, samouka Rud. Kotulana 
a zvláště u varhaníka a kapelníka p. Mirka 
Šafránka, otce naší oblíbené herečky 
Libuše Šafránkové, která je z přízně 
s naším tatínkem Emanuelem Vlčkem.

Tak se již ve 14 letech dostal Jirka k var-
hanám. Poprvé hrál na požehnání píseň 
Bože, všichni tvorové. V Tesle na Čechyňské 
v Brně pracoval jeden rok, šel pak na vojnu. 
Tam se naučil hrát na harmoniku a pak ho 
p. Šafránek učil hře na trubku. Doprová-
zel také estrády a divadelní veselohry na 
sokolovně se Šafránkovým orchestrem. 
Operety nacvičoval Cyril Kuklínek, člen 
České národní rady, na pohádkách praco-
val Jenda Beneš, doc. Jaroslav Rektořík 

vybrušoval text, jeho manželka vystupo-
vala jako herečka. J. Malý propracoval 
hudební doprovod. Hrával při zábavách 
s Ant. Hamrem a Zdeňkem Kartusem na 
plesech a hodech. Na harmoniku, k tomu 
dva saxofony; taky Brunclík – před ním 
Kabát. Po svatbě s Maríí Čajkovou ze Slo-
vácka bydleli v bývalé lidovecké restauraci 
u Hanzlů na Čechové ulici u jeho rodičů. 
Když hrál v r. 1964 na silvestrovské zábavě, 
jeho žena čekala doma narození potomka. 
Ten se ale narodil až 5. ledna 1965. Se 
svým mladším bratrem Karlem u dědečka 
v hostinci hrávali kulečník a pouštěli si 
gramofonové desky se starými písničkami. 
Ty se hodí i dnes pro důchodce ve Slatině. 
S dechovkou Jaroslava Krakovského jezdí-
vali po jižní Moravě - asi 7 muzikantů. Byli 
žádanější a lacinější než dvanáctičlenná 
muzika. Důchodcům ve Slatině hrával 
s p. Kartusem a pak s  p. Dupalem. Nyní 
vystupuje občas s Josefem Kopeckým 
(harmonika – housle) i při farních dnech 
a sám hrává na klávesy.  Malý mimoto 
dirigoval sbor osvětové besedy. Jednou 
při posezení dentista Karel Zeman pro 
zasmání vyprávěl, jak vlétl do okna brouk. 
Měli ho chytit. Ale nedal se, leda až vymy-

sleli, že jej musí nalákat na vůni odpovída-
jící jeho jménu - hovnivál. – Spolupracoval 
i s lidovým souborem Vrčka s pí Sabinou 
Janošíkovou a paní Houšťovou /Relíček/. 
Při pochovávání basy pan Topinka dělal 
faráře se dvěma ministranty a kropil štět-
kou. 

Při tisíciletém výročí mučednické smrti 
českého světce sv. Vojtěcha r. 1997 věno-
val tuřanský varhaník Vojtěch Javora 
svoji skladbu „Svatý Vojtěchu“, sborový 
vstup z kancionálu r. 1683, šlapanickému 
sboru. Byl u nás proveden 3. 10. 1997. 
Malý skládal i sám, a střídal různé písně. 
Napsal vánoční mši na zpěvy z kancionálu 
z písní, které se zde moc nezpívaly. K osm-
desátinám našeho dlouholetého varhaníka 
a sbormistra J. Malého (měl je 18. pro-
since 2019) zazpíval chrámový sbor pod 
vedením mladého varhaníka a dirigenta 
Patrika Buchty s doprovodem varhaníka 
Vaška Zemánka a dalších hudebníků. Bib-
lickou píseň zapěl ing. arch. Jar. Klaška.  
Malý provedl mnoho doprovodů   boho-
služby, křtů, svateb i pohřbů a dalších slav-
ností. Ad multos annos! 

Blahopřeje 
P. Josef  Vlček
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Za všechny zmíníme alespoň ty nejú-
spěšnější. Na poli sportovního výcviku psů 
(poslušnost, obrana, stopy) jsou to napří-
klad manželé Hana a Lukáš Slowioczkovi, 
kteří se se svými velkými knírači Cordem 
a Frenklinem loni zúčastnili významných 
závodů CACT IGP3 v Horní Bříze, MR ČR 
ve výkonu kníračů IGP3 v Rudníku nebo 
MS ISPU IGP3 v Maďarsku (IGP3 je Mezi-
národní všestranná zkouška sportovního 
psa na nejvyšší úrovni). 

Z žádné této akce neodešli s prázdnou: 
Na MR ČR kníračů získala Hanka s Cor-
dem 1. místo, Lukáš s Frenklinem 3. místo 
a titul CACT (čekatel na titul Šampiona 
práce) v Horní Bříze a na maďarském 
MS ISPU pak třetí místo v jednotlivcích 
i družstvech. Za své trvalé úspěchy Fren-
klin obdržel titul Šampion práce. 

Další úspěšnou reprezentantkou je 
Hana Vymazalová, která se svou Niki 
(belgický ovčák) a Cessy (chodský pes) 
dosáhla úspěchů, jejichž kompletní výčet 
by přesáhl rozsah tohoto textu. Hanka 

s Niki – nyní již hrdou nositelkou dokonce 
dvou titulů Šampiona práce (obedience 
a záchranáři) – například dosáhly na 
vítězství v Českém poháru ZZP3 (zkouška 
záchranných prací nejvyššího stupně) 
nebo na 3. místo na MS ČR záchranných 
psů, v obedienci pak na medailové umís-
tění na brněnském MČR KCHBO (Klub 
chovatelů belgických ovčáků) a na MS 
FMBB (MS belgických ovčáků) v Písku. 
Pozadu nezůstala ani Cessy s tituly Mistr 
ČR z kladenského OB2 – MČR v obedi-
enci a Šampion práce – záchranáři.

Cesta k takovýmto úspěchům vyžaduje 
velké úsilí, spoustu času a trpělivosti, vždy 
ale začíná zvládnutím základů poslušnosti 
psa, což je hlavním cílem pravidelných 
sobotních výcviků pro zájemce z řad veřej-
nosti. V „Hliníku“ se scházejí kurzisté se 
štěňaty nebo mladými psy, ale i stálí čle-
nové KK, kteří se už věnují pokročilejšímu 
výcviku. V loňském roce si pak mohli 
ověřit schopnosti při tradičních klubem 
pořádaných jarních a podzimních kynolo-

gických zkouškách.
Na trávníku kynologického cvičiště pro-

bíhaly i tréninky agility, což je poměrně 
akční kynologická disciplína, při které 
pes probíhá parkur z překážek a psovod 
jej naviguje bez fyzického kontaktu pouze 
pomocí povelů a gest. Ačkoli agility je 
v podstatě veselá hra, kterou si užívají jak 
pes, tak psovod, vyžaduje dokonalou sou-
hru a spolupráci obou členů týmu.

S ukázkami výcviku – sportovního 
i agility – se můžeme setkat na různých 
akcích, určených hlavně pro dětské pub-
likum. Jednou z nich je Dětský den pořá-
daný ve spolupráci se střediskem Skautů 
ABS a městem Šlapanice přímo na kyno-
logickém cvičišti vždy první červnovou 
neděli. V roce 2019 se konal již 28. ročník, 
a přestože program dětského sportov-
ního odpoledne zůstává po léta prakticky 
totožný, jeho obliba neklesá.

Organizačně nejnáročnější akce našeho 
KK však proběhla již na začátku jara. 
Jedná se o každoroční dubnový dogtrek-

kingový závod 
Šlapanický vlk 
Moravským kra-
sem, který je 
součástí MČR 
v dogtrekkingu 
a dogmaratonu. 
V loňském roce 
se 17. ročníku 
pochodu či 
běhu se psem na 
dlouhé vzdále-
nosti (hlavního 
závodu a dopro-
vodného pro-
gramu) zúčast-
nilo přes 300 
závodníků. 

Za KK Šlapanice   
Alena Mikušková

KYNOLOGICKÝ KLUB V ROCE 2019
Kynologický klub (KK) Šlapanice se dlouhodobě řadí k úspěšným klubům Moravskoslezského kynologického svazu. Nejinak 

tomu bylo i v loňském roce, kdy se psovodi z našeho KK účastnili celorepublikových i mezinárodních kynologických akcí. 
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Když jsme v pátek v poledne dorazili 
na místo, přivítalo nás poměrně nevlídné 
počasí, které naštěstí nemělo dlouhého 
trvání. Všech 61 účastníků se ubytovalo 
v budově bývalé školky, poté jsme se shro-
máždili v jídelně a mohla odstartovat celo-
výpravová hra. 

Tématem pro etapy bylo putování 
strýčka Skrblíka za bohatstvím. Terka 
povyprávěla legendu a pak už mohla začít 
rozřazovací etapa, kdy se všichni rozřadili 
pomocí symbolů různých měn do skupin, 
ve kterých zůstali a soutěžili až do konce 
výpravy. 

Po rozřazovačce jsme se oblékli a vyra-
zili na zhruba sedmikilometrovou pro-
cházku směr Zvolák. Cestou jsme zahráli 
dvě etapy – jako první závody formulí 
a druhou bojovku se šiškami. 

Po boloňských těstovinách, které byly 
na večeři, pak následoval kvíz z cesty 
a Uzlova hra, při které měly dvojice za úkol 
udržet co nejvíc “peněz” mezi náhodně 
vylosovanými částmi těla. Pak už jen pří-
prava na večerku a porada vedoucích. 
Starší a vedoucí pak usedli do jídelny, 
odkud se do pozdní noci od naší početné 
hudební skupiny čítající kytary, mando-
línu a ukulele linul zpěv.

V osm hodin ráno zní Jurova kytara na 
budíček, děti se soukají ze spacáků, razí 
za Radkem ven na rozcvičku a pak hurá 
na buchty na snídani. Kolem desáté jsme 
vyrazili po modré na sever směr Pohle-
decká skála. Počasí se obléklo do jarního, 
bylo 16 °C, sluníčko pálilo, zbytky sněhu 
a ledu mizely před očima a najednou bylo 
zimní oblečení na obtíž. 

Ve vesničce Zubří byla vyhlášena první 
etapovka toho dne. Týmy dostaly seznam 
toho, co mají v obci zjistit nebo najít. Pak 
jsme pokračovali k Zuberskému rybníku, 
kde jsme dali obědosváču a děti si na břehu 
pohrály s ledovými krami. Dále jsme pak 
pokračovali po zelené a i nezelené, až jsme 
se dostali k cíli cesty, Pohledecké skále. 
Trošku překvápko, byla obehnaná plotem, 
součástí vojenského prostoru. 

Cestou zpátky děti absolvovaly další, 
zahřívací etapu – štafetové závody, a pak 
jsme pokračovali kolem stopy Járy Cimr-
mana zpět na naši základnu v Olešné. 
V nohách nějakých 15 kilometrů, které 
parádně zvládli velcí i malí, únava však 
byla znát na všech. Večer jsme si pošmá-
kli na gulinu a pak se šlo riskovat. Týmy 
zápolily v oblíbené hře Riskuj, pak se zpí-
valo, hrály deskovky, povídalo, až nakonec 
všichni usnuli spánkem zaslouženým.

V poslední den výpravy jsme po pro-
buzení a rozcvičce posnídali, a po sní-
dani vypukla závěrečná etapa – hledání 
pokladu strýčka Skrblíka. Strýček si scho-
val svůj sladký, čokoládový poklad na taj-
ném místě. Protože je ale už starý a senilní, 
raději si instrukce k nalezení pokladu 
napsal do tajné zprávy, kterou rozdělil na 
čtyři části a každou z nich zašifroval jiným 
druhem šifry. Skupinky poklad nalezly 
v tomto pořadí: Bruh, Zajíčci, Čvachtíci, 
Miliardáři, Vesmírné tulení díry, Židle 
a Zkrachovalci a úplně na každého vyzbyla 
sladká odměna. 

S plnými bříšky se všichni pustili 
do balení a starší družinky i do úklidu 
základny. Před odchodem jsme si stihli 
zahrát oblíbené městečko Palermo, potom 
už jsme jenom nahodili batohy a vyrazili 
směrem k vlaku. Super výprava.

Sepsali: Kanec, Lenka, Babů a Jura

VÝPRAVA 
ŠLAPANICKÝCH JUNÁKŮ DO OLEŠNÉ

V pátek 31. ledna 2020 začaly pololetní prázdniny a šlapaničtí a hukvaldští skauti se vydali na výpravu do Olešné u Nového 
města na Moravě. Výprava to byla vskutku veliká. Skauti z Hukvald jsou totiž již třetím rokem součástí našeho oddílu, byli 
s námi i na letním táboře a někdy proto s nadsázkou říkáme, že jsme „nejrozsáhlejší oddíl ve střední Evropě“.    

Zimní výpravy do Olešné se zúčastnilo 61 skautů.
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Výstavu Cesty – Tisíc let putování kraji-
nou prodlužujeme do 13. září 2020. 

V letním období připomeneme také dva 
šlapanické rodáky, významné osobnosti 
českého výtvarného umění. V přízemí 
muzea bude k vidění výstava Zdeněk Dvo-
řáček – Drobné práce. Venkovní instalace 
na prostranství před muzeem přiblíží osob-
nost krajináře Aloise Kalvody.

Chystáme také doprovodné akce.  Obje-
vené Šlapanice, komentované procházky 
mapující archeologické dějiny města, 
uskutečníme 6. června 2020 sraz bude 
v 15 hodin před muzeem, akce je zdarma. 
Délka procházky bude asi 45 minut, je 
vhodná pro rodiny s dětmi. Další termíny 
procházek pro širší veřejnost budou 11. čer-
vence a 8. srpna 2020. Doplňující infor-
mace a přihlašování sledujte na Facebooku 
a webu Muzea ve Šlapanicích. 

Podzimní výstavu Příběh panenky ote-
vřeme 2. října 2020.

VÝZVA Z MUZEA: ŠLAPANICE-20
Jak jste ve Šlapanicích prožívali období 

nouzového stavu v souvislosti s pandemií 
COVID -19?

Napište nám do Muzea ve Šlapanicích, 
pošlete, nakreslete, natočte video anebo 
jakkoli jinak zprostředkujte svou zkuše-
nost s mimořádnými událostmi posledních 
týdnů. Jedním z poslání muzea je doku-

mentace naší současnosti, a proto jsme při-
pravili projekt, díky kterému nám můžete 
pomoci zachytit paměť prostřednictvím 
Vašich dojmů, zážitků a názorů. Formu 
sdělení ponecháme na Vás, ozvěte se nám 
na: slapanice@muzeumbrnenska.cz. Rádi 
Vám pomůžeme, poradíme a upřesníme 
informace, obrátit se můžete na Mgr. Hanu 
Sedláčkovou (h.sedlackova@mbrn.cz). 
Informace budeme průběžně aktualizovat 
na Facebooku a webu Muzea ve Šlapani-
cích. Staňte se součástí paměti Šlapanic. 
Děkujeme.

SPOLEČNÁ VSTUPENKA 
DO MUZEA VE ŠLAPANICÍCH 
A NA MOHYLU MÍRU

Na letní sezónu připravujeme společnou 
vstupenku do dvou poboček Muzea Brněn-
ska: Muzea ve Šlapanicích a Památníku 
Mohyla míru.  Společnou vstupenku vyu-
žijí rodiny: maminky a tatínkové, babičky 
a dědečkové, tety a strýčkové či přátelé 
s dětmi na výletě, zkrátka alespoň dva 
dospělí s dítětem.  Společná vstupenka stojí 
200 korun a opravňuje ke vstupu do obou 
poboček. Záleží na Vás, kde výlet začnete, 
vstupenku zakoupíte jak v Muzeu ve Šla-
panicích, tak v Památníku Mohyla míru. 
Zakoupenou vstupenku si ponechte a na 
druhém místě se jí už jenom prokažte na 
pokladně.  Vstupenku lze zakoupit a uplat-
nit v období od 1. června do 13. září 2020.

Vezměte rodinu na výlet a užijte si kul-
turu.

CO SE DĚLO V MUZEU V DOBĚ 
ZAVŘENÍ? 

Pandemie koronaviru vedla i k dočas-
nému uzavření Muzea ve Šlapanicích. Jak 
se naše muzeum s novou situací vyrovnalo? 
Stejně jako mnoho obdobných institucí 
jsme museli hledat nové způsoby setkávání 
s návštěvníky. Aktuální výstavu Cesty. Tisíc 
let putování krajinou jsme převedli do elek-
tronické alternativy – fotografi e nejzajíma-
vějších předmětů i jejich nové a rozšířené 
popisky se pravidelně objevovaly na face-
bookovém profi lu muzea (https://www.
facebook.com/muzeumslapanice/). Face-
book byl obecně jedním z hlavních kanálů, 
který jsme využívali. Velkou oblibu si zde 
získala pravidelná rubrika Šlapanický kabi-

net kuriozit, ve které sledující hádali, k čemu 
sloužil předmět ze sbírek zachycený na 
fotografi i. Nezapomínali jsme ani na dětské 
návštěvníky, jimž jsme nabízeli tipy na hry 
i vyrábění. Ty se pravidelně objevovaly také 
na webu Muzea Brněnska v nově vytvo-
řené sekci Pro děti – Muzeum domů (www.
muzeumbrnenska.cz). Protože jsme byli 
nuceni zrušit četné akce k aktuální výstavě, 
tematické aktivity se objevily opět na Face-
booku. Připravili jsme recept na pravěkou 
kaši či návod na výrobu jednoduché tkané 
taštičky. Připojili jsme se také k pořádání 
virtuální Férové snídaně a společně s kolegy 
z celého Muzea Brněnska jsme u příleži-
tosti Světového dne knihy a autorských 
práv uspořádali řetězové čtení. Šlapanic-
kou pobočku muzea prezentovala japon-
ská pohádka z knihy jiříkovické rodačky 
Barbory Markéty Eliášové (pohádka je 
dostupná na Youtube kanálu Muzea Brněn-
ska). Kromě přípravy virtuálního programu 
pro návštěvníky zaměstnávaly pracovníky 
muzea i činnosti spojené s uchováváním, 
zpracováváním a výzkumem sbírkových 
předmětů či přípravou budoucích výstav. 

Nyní je již Muzeum ve Šlapanicích opět 
otevřeno návštěvníkům, ale v našich akti-
vitách ve virtuálním prostoru pokraču-
jeme. Těšíme se na setkání přímo v muzeu 
i online. 

Martina Krajíčková

VÝŠIVKOVÁ TISKÁTKA 
A TRUKAŘKY ZE ŠLAPANIC

Marie Oskerušová, Františka Jochman-
nová, Hermína Zelinková a její dcera Cyrilla 
Paulasová, Antonie Kalvodová a Štěpánka 
Bičová. To byla jména šlapanických „truka-
řek“, výtvarně nadaných specialistek, které 
ve svých „kasách“ schraňovaly velké množ-
ství výšivkových tiskátek, kterými tiskly 
zájemkyním vzory pro ruční výšivku.

Díky nim se Šlapanice staly jedním 
z vyhlášených center, do kterých na pře-
lomu 19. a 20. století směřovaly ženy z okolí, 
aby si nechaly na přinesené látky natisknout 
předlohu pro vyšívání. Vzory byly vytvo-
řeny seskládáním několika motivů, které se 
opakovaly a vzájemně doplňovaly. Šlo pře-
devším o dírkovou výšivku, ale také o vyší-
vání plné. Zoubky, obloučky a vlnky zdobily 
okraje, soudečky, osmičky nebo vyšívání 
z dlouhých dírek vyplňovaly plochu. Množ-

Významnou novinkou v roce 2020 je zbrusu nová pokladna 
a návštěvnické prostory v Muzeu ve Šlapanicích.
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ství vzorů je nepřeberné, záleželo jen na 
vkusu vyšívačky. Trukařka pak za drobnou 
úplatu (v penězích nebo naturáliích) vzor 
natiskla. 

Trukařky svou činnost vykonávaly z růz-

ných pohnutek. Nejčastěji se jednalo o při-
výdělek, který nesouvisel s jejich původním 
zaměstnáním. Jejich motivace byly různé. 
U Cyrilly Paulasové lze předpokládat nad-

šení pro národopis a uchovávání místních 
tradic. U trukařek nejstarší generace jde 
spíše o způsob přivýdělku. Stejně tak u Ště-
pánky Bičové, která navázala na rodinnou 
tradici a našla tak způsob, jak se přes tělesný 

handicap uplatnit ve společnosti a zajistit si 
částečnou soběstačnost.

Výšivková tiskátka se skládají z dřevěné 
destičky, do níž jsou zasazeny kovové plíšky 

tvořící požadovaný vzor.  Ten se pak pomocí 
modřidla, které se používalo dříve, nebo 
inkoustu přetiskne na látku. Kombinací 
různých tiskátek vznikne vzor, podle kte-
rého vyšívačka vytvoří výšivku na zástěru, 
půlku nebo třeba přehoz na postel. Část 
tiskátek byla vyrobena v Brně u fi rmy Alois 
Antoš na Křenové ulici.

Muzeum ve Šlapanicích spravuje kolekci 
téměř čtyř tisíc raznic především ze Šlapa-
nic a Prace. Tento fond vznikl v 60. letech 
20. století a je díky darům stále doplňován 
a rozšiřován. Je to také jeden z našich nejna-
vštěvovanějších a badateli nejvyhledávaněj-
ších muzejních fondů.  Například některé 
kroje NS Vrčka jsou zdobeny výšivkovou 
vytvořenou podle našich raznic.

Pokud máte jakékoliv informace o šlapa-
nických trukařkách nebo vlastníte výšivková 
tiskátka, která byste muzeu rádi darovali, 
obraťte se na nás, budeme Vám velmi vděčni.

Lucie Libicherová

Výšivková tiskátka, 
foto M. Zavadil, 2018.

Ztotožnění výšivky s výšivkovým tiskátkem, 
foto M. Zavadil, 2018.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
PLÁN ČINNOSTI PRO ROK 2020

ZO ČZS ve Šlapanicích se bude zaměřovat 
v letošním roce zejména na doplnění odbor-
ných znalostí především formou předná-
šek na členských schůzích, organizováním 
odborných zájezdů a přípravou výstav květin 
– kaktusů, bonsají, chryzantém, ovoce a zele-
niny z našich zahrad a domovů. 

Na přednáškách, zájezdech i výstavách je 
možné získat mnoho odborných informací, 
je možné si vyměňovat pěstitelské doved-
nosti a zkušenosti mezi  četnými návštěvníky 
našich výstav .
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY (vždy 
v 18 hodin v Orlovně – přísálí) jsou určeny jak 
pro členy, tak i pro nečleny ZO ČZS

  3. 8. 2020 Listová zelenina 
(přednáší: Radek Kotrla)

  7. 9. 2020 Citrusy 
(přednáší: Ing. Tomáš Foral)

  5. 10. 2020 Adventní a vánoční fl oristika 
(přednáší: Bc. Bronislava Záděrová) 

ZÁJEZDY 
  17. 9. 2020 Unipar – výroba svíček, skan-

zen Rožnov pod Radhoštěm 

  V prosinci je plánován třetí ozdravný 
zájezd do termálních lázní. Informace 
bude upřesněna. 

VÝSTAVY 
  15. 8. – 16. 8. 2020 Letní výstava u příle-

žitosti šlapanických slavností v orlovně 
(sběr exponátů v pátek 14. 8. v 15 hodin)

  24. 10. – 25. 10. 2020 Podzimní výstava 
Barvy podzimu v Orlovně (sběr expo-
nátů v pátek 23. 10. v 15 hodin)

Budeme velice rádi, pokud přinesete své 
výpěstky a podělíte se o radost z vašich zahrad 
s námi a ostatními občany a přáteli zahrád-
kářů (není podmínkou být členem ZO).
OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE  

ZO ČZS pořádá každoročně tradiční Věne-
ček. V letošním roce se 11. ledna v Sokolovně 
konal již šedesátý třetí. K tanci, poslechu 
a k dobré náladě nám hrála skupina K+R Kře-
novice (Kokešovi), předtančení nám zajistil 
NS Vrčka. Věneček byl hodnocen  jako úspěšný.

Děkujeme tímto všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na přípravě Věnečku. Děkujeme také 
všem, kdo obohatili naši tombolu věcným 
nebo fi nančním dárkem: město Šlapanice, 
zahradnictví Musil, Bonagro, a. s., Aroma-

tica CZ, s.r.o., Gusto CAFÉ, obec Poněto-
vice, Vinotéka Slatina, Vinotéka Šlapanice, 
Střední zahradnická škola Rajhrad, Oseva, 
AGRO Brno, spol. s r. o. a mnoho členů ZO.
RŮZNÉ 

ZO ČZS pořádá pravidelné měsíční členské 
schůze v budově Orlovny – přísálí a činnost 
je vždy rekapitulována na výroční členské 
schůzi.

V letošním roce obdržela naše ZO ČZS 
Šlapanice ocenění – stříbrnou medaili za 
zásluhy o rozvoj zahrádkářství od Repub-
likové rady Českého zahrádkářského svazu 
Praha.

Informace o činnosti naší organizace 
můžete sledovat ve vývěsní skříňce, která je 
umístěna na budově školy a také na webo-
vých stránkách na adrese zahradkari.cz/
zo/slapanice.

Budete-li mít zájem, rádi vás přivítáme 
v naší členské základně. Obzvláště nás potěší 
zájem mladší generace.

E-mailová adresa: zahradkarislapanice@
seznam.cz

Zpracovala za výbor ČZS ZO Šlapanice:
Marta Fišerová
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VÝBĚR KNIŽNÍCH NOVINEK
MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŠLAPANICE

PRO DOSPĚLÉ PRO MLÁDEŽ

CUKRÁRNA V PAŘÍŽI
CAPLINOVÁ, JULIE
romantický román pro ženy

Kdysi vyhlášená paříž-
ská Cukrárna C se 
brzy zavře, ještě zbývá 
poslední cukrářský 
kurz. Právě na něj míří 
z anglického venkova 
i Nina Hadleyová. 
Kromě odpalovaného 
těsta se ale bude muset 
vypořádat ještě se 

Sebastianem, do kterého byla kdysi nešťastně 
zamilovaná. Postaví se Nina konečně za sebe 
a za to, po čem opravdu touží?

SKŘÍTCI ŠKOLKOVNÍČCI
ROŽNOVSKÁ, LENKA
pohádkové čtení pro nejmenší

Krasotinka, Kutílek 
a Ufňukánek, skřítci 
pro radost i útěchu 
malých dětí. Příběhy 
o dětech a skřítcích 
ze školky Zvonečky. 
Kniha určena dětem 
od 3 let, vhodná 
k předčítání.. -- Upro-
střed kaštanové aleje 

stojí věž se střechou jako zvon a v té věži je 
školka. Teď jsou však prázdniny a tak je tu 
ticho a klid. Děti jsou u babiček a dědečků, 
u moře nebo třeba na horách a ve školce 
zůstali jen skřítci školkovníčci....

ÚPLNĚ CIZÍ LIDÉ
MORIARTY, LIANE
psychologický román

Devět klientů, devět 
různých životních pří-
běhů. Tito doposud 
neznámí lidé se prvně 
setkají v luxusních 
lázních uprostřed pus-
tiny, aby zde společně 
podstoupili proměnu 
duše i těla. Devět lidí se 
sejde v Domě pohody, 

lázeňské vile uprostřed přírody, aby zde 
vyzkoušeli speciální desetidenní ozdravný 
program, který navždy změní jejich životy.

PŘÍBĚHY NA DOBROU NOC PRO 
MALÉ REBELKY: 100 VÝJIMEČ-
NÝCH ŽEN
FAVILLI, ELENA
biografické příběhy pro mládež

Umělkyně, spor-
tovkyně, vědkyně, 
političky a další velké 
osobnosti, které se 
nesmazatelně zapsaly 
do historie, inspirují 
malé i velké čtenáře 
snít velké sny. Sezná-
míte se s královnou 
Alžbětou I., módní 

návrhářkou Coco Chanel nebo s tenistkou 
Serenou Williams. Každý medailonek navíc 
doprovází celostránkové portréty od šedesáti 
výtvarnic z celého světa.

BOB FRÍDL: POTULNÝ BÁSNÍK
VONDRÁK, JIŘÍ
česká hudba, zpěváci, textaři

Biografi e zpěváka, 
kytaristy a skladatele 
populárního zejména 
v 70. letech. Kniha při 
líčení životních peripe-
tií a průběhu kariéry 
zpěváka využívá rov-
něž autentická svědec-
tví rodiny, přátel a blíz-
kých spolupracovníků.

PÁNSKÁ MÓDA
CECARRELLI, GIUSEPPE
pánská móda, oděvy, doplňky

Průvodce světem 
pánské módy, který 
seznámí s klasickými 
kousky pánského šat-
níku od pyžama až po 
smoking. Kniha před-
staví dvacet základních 
kousků pánského šat-
níku, z nichž se v prů-

běhu let staly ikony. Jedná se o pestrou škálu 
počínající kravatou, smokingem a botami přes 
pyžama, obleky šité na míru a polo trička, až po 
nezbytné módní doplňky jako hodinky, manže-
tové knofl íčky, klobouky a sluneční brýle.

Rostislav Faber, 
knihovna

HOMUNKULUS
PTÁČKOVÁ, JINDŘIŠKA
český detektivní román

V Praze je zavražděna 
bohatá podnikatelka 
a způsob jejího násil-
ného usmrcení se 
podobá několika dal-
ším z předchozích let. 
Vždy šlo o bohaté, už 
dávno ne mladé ženy 
a společným jmeno-
vatelem je i vražedný 
nástroj, který je jedním 

velkým otazníkem. Tápající kriminalisté se 
obracejí na někdejší kriminalistickou legendu 
Viktora Ereta, který přislíbí pomoc a pouští se 
do pátrání vlastními cestami.

Z nově nakoupených knih vybíráme... 

Půjčovní doba o letních prázdninách: 
Odd. dospělých čtenářů:
Pondělí   9.00–12.00 13.00–18.00
Úterý     13.00–19.00
Středa    zavřeno
Čtvrtek zavřeno
Pátek     9.00–12.00 13.00–16.00

Dětské oddělení: 
Pondělí   11.30–18.00
Úterý zavřeno
Středa    11.30–16.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek     zavřeno
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Č 
čadit, čudit, čmódit – kouřit
čahón – 1. dlouhán, 2. ohníček z brambo-
rové natě
čapnout, čupnout – dřepnout
čmajznout – sebrat, ukrást
čmukat, čmugat – pikat (při hře)
čubrnět – nevěřícně hledět
čučet – mračit se
čudlik, čudlík – hrbolek, výstupek, tlačítko
v čudu – pryč
čumět – dívat se
čuňa – 1. obličej, 2. hodně a vulgárně mlu-
vící osoba
čundr – výlet
čupr – být fi t, ve formě
čurbes – nepořádek, zmatek
čurina – legrace
čurůček, curůček – pramínek
čutat – kopat do míče

D
dacan – darebák
dáchnout si – zdřímnout si
dederonka – pánská košile z dederonu
dekl – víko, poklop
divan – pohovka
dlabat – hltavě jíst
dlabat na něco – nevšímat si
dlachmit, dlachnit – mačkat, objímat
dorancie, duncky – slívy
ďóra – díra
drcnout – strčit do někoho
drncat – jet po nerovném terénu
drndat – uspávat houpáním v kočárku
drogista – prodavač v drogerii

dryják – velmi silný lék nebo nápoj
dryjáčnica – hlučná, rázná osoba
držka – 1. ústa, 2. vulgárně a hodně mlu-
vící osoba
duchna – peřina
důle – 1. dolů, 2. dole
durch – 1. skrz, skrze, 2. vtip
durchóz – průchod

E
echt – mimořádně
egál – je mi to jedno
esi, eši – jestli
estráda – zábavný pořad
erteple – brambory

F
facha – 1. práce, 2. zaměstnání
fajront, fajrunt – pracovní doba
fajrovat – sálat, vydávat horkost
fald – záhyb
fasovat – dostávat přídělem
fáček, fášek – obvaz
fazula – fazole
fest – těsné, těsně
festovní – pevný, bytelný
fi štrón – důvtip
fi fl ena – parádnice
fi rhaňk – záclona
fl ákat se, fl inkat se – nepracovat, lajdačit
fl ák – kus
fl áknout – udeřit
fl ákota – kus masa
fl ek – 1. skvrna, 2. pracovní místo
fl amendr – pijan
frajla, frajle – vyzývavě oblečená žena

fl igna – přetvářka, fi nta
fl ok – dřevěný kolíček u ševce
nemá ani fl oka – je bez peněz, nemá ani 
korunu
foch – přihrádka, obor
fofr – spěch
fór, frk – vtip
fortel – elán
fórhaus – vjezd do domu
fotel – křeslo
fošna – prkno
fl órky – hnědé, pevné punčochy
fl usat – plivat
fl izůra, frizůra – účes
být frecht – rázný
frfl at – nadávat, brblat
fracek, frocek, fagan – nevychované dítě, 
výrostek
frňák – velký nos
frmol – shon, spěch
frťan – 1. nejmenší míra prodávaného 
alkoholu, 2. pohárek
funus – pohřeb
fungl – úplně, zcela
fuč – pryč
futra – zárubně dveří
futrál – pouzdro
futrovat – cpát se
furt – pořád
fůra – 1. náklad vozu, 2. velké množství
fuk – škvíra
je mi to fuk – je mi to lhostejné
fusky, fusakle, fusekle – ponožky
fušovat – plést se do práce jinému
fuška – 1. těžká práce, 2. práce „načerno“
fúrie, fúrija – zlá, útočná žena

ZTRACENÁ A ZTRÁCEJÍCÍ SE SLOVA III
JAK SE MLUVILO VE ŠLAPANICÍCH PŘED 50 LETY
Ve slovníčku pokračujeme slovy na č, d, e, f a g .
Pod písmenem č najdeme i označení čahón. Tento výraz (také čahoun) je obecně známý jako označení vysokého muže, dlouhána. Ve 
Šlapanicích se však užíval i jinak – znamenal ohýnek, který si na poli dělala z bramborové natě dospívající mládež. Kdo necítil vůni 
hořící suché natě a neochutnal v popelu opečenou bramboru (nahoře spálenou do černa a uvnitř vždy syrovou), neví, co je dobrota. 
Neví to bohužel už ani dnešní mládež. Zmizely brambory na okolních polích, zmizely ohníčky a ztratilo se i jejich pojmenování. Pojme-
nování ryze šlapanické – v žádném slovníku, ani na sociálních sítích jsem je nenašla.

Na závěr převedení vět zadaných v minulém čísle:
  Okróžlé erteple do polívky, náčení dé do kredenca a nemlať křidlama, já si dám chvilku lébuňk.

Okrájej brambory do polévky, nádobí dej do příborníku a netluč pokličkami, já si chvilku odpočinu.
  Moja bábrlinka byla prťavá, štrachala se se špacírkó v ruce, zababóňaná ve vlňáku, ale frfl at a citýrovat mě, to teda uměla.

Má babička byla malá, chodila pomalu zachumlaná ve vlněném plédu, v ruce hůlku, ale brblat a sekýrovat mě, to teda uměla.

Milada Láčiková
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ZÁKOPNICKÁ HISTORIE Z KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
VE ŠLAPANICÍCH A OKOLÍ 

Jen ve stručnosti připomeňme, že podle 
současných historiků oběti na lidských živo-
tech čítají na 60 milionů, z čehož 40 milionů 
bylo na civilním obyvatelstvu. Z našeho 
města v káznicích a koncentračních táborech 
zemřelo za odbojovou činnost dvacet osob 
a dalších pět pro svůj rasový původ. Během 
náletů a osvobozovacích bojů zemřelo dalších 
27 občanů od ročního dítěte až po 80letého 
starce. 

Šlapanice byly osvobozeny v úterý 
24. dubna 1945 18. gardovým střeleckým 
sborem a tanky 2. mechanizovaného sboru 
prvého sledu 6. tankové armády 2. ukrajin-
ského frontu Rudé armády maršála Malinov-
ského a vojáky Rumunské královské armády. 
Při osvobozovacích bojích padlo, nebo 
na následky v polních lazaretech zemřelo 
92 Rudoarmějců a tři Rumuni. Tyto události 
jsou poměrně známé i často publikované. Co 

však není tolik známé, je zákopnická historie, 
která se dotkla i našeho města.
NA ŠLAPANICKO ZKRAJE ROKU 
1945 ZAMÍŘILY STOVKY
 ZÁKOPNÍKŮ

Již 6. prosince 1944 byla K. H. Frankem 
vyhlášena takzvaná zákopová akce, která 
byla součástí opatření, jež měly posílit obranu 
proti Rudé armádě. 10. prosince nastoupila 
zemědělská mládež z Čech a Moravy roč-
níků 1921–23 na zemní práce do Dolního 
Rakouska, kde se východně od Neziderského 
jezera budoval 35 kilometrů dlouhý obranný 
val. Akci zajišťovala česká protektorátní orga-
nizace Kuratorium pro výchovu mládeže. 
Tato první etapa končila 18. února, ale návrat 
zákopníků se protáhl až do začátku března. 

Druhá etapa probíhala současně už od 
konce roku 1944 v severovýchodní části 
Moravy a netýkala se už jen zemědělské mlá-

deže. Do konce ledna 1945 mělo nastoupit 
na zákopové práce téměř 50 tisíc zákopníků 
a nastupovaly i mladší ročníky 1927–28. 
Mladí muži ze Šlapanic byli nasazeni na práce 
v okolí Lipníka nad Bečvou, Ostravy, nebo 
v Beskydech. To už se začalo i s opevňová-
ním Brna a tisíce zákopníků se přesouvaly na 
Brněnsko. 

Podle plánu měl mít šlapanický zákopnický 
tábor s číslem 1022/07 dva tisíce mužů, ale 
stav nebyl nikdy naplněn. Uvádí se, že na 
zákopnických pracích v okolí Šlapanic se 
podílelo v lednu 1945 asi 850 mužů. Ve zdej-
ším muzeu se dochovaly evidenční lístky 
zákopníků, kteří do Šlapanického tábora 
nastoupili ve druhé vlně v době od 19. února 
do 5. března. 

Celkem 448 mužů a jedna žena, Agafi e Tur-
dajová, všichni občané protektorátu Čechy 
a Morava ve věku od 17 do 43 let, přišlo do 
Šlapanic ze zákopnických táborů v Brankách, 
Hostašovicích, Kladrubech, Krhové, Kunovi-
cích, Lešné a Palačově nebo přímo ze svých 
domovů.  V polovině března pak bylo nutné 
střídat zákopníky dalšími silami, a protože 
jich bylo po celém území protektorátu třeba 
75 tisíc, zvýšila se věková hranice mužů až na 
šedesát roků. 

UBYTOVÁNÍ POSKYTLY ŠKOLY, 
ALE I ŽIVNOSTNÍCI A OBČANÉ

Z dochovaných ubytovacích lístků se 
dovídáme, že celkem dvacet devět jich našlo 
nocleh v bývalé Dívčí škole na náměstí, deva-
tenáct pak v Hospodářské škole na Nádražní 

Osmého května letošního roku si celý svět připomněl 75 let o konce II. světové války, doposud největšího válečného střetu v ději-
nách lidstva. V souvislosti s událostmi, které nás postihly v současné době, však nebyl prostor na důstojné vzpomínkové akce, 
kterými by bylo možné uctít oběti této války. Pojďme si nyní připomenout méně známé události, které se přímo dotýkaly života ve 
Šlapanicích – takzvanou zákopovou akci.

Ranní nástup zákopníků před orlovnou na Masarykově náměstí

Ubytovací lístek Václava Pavlíka z Pěčic u Mladé Boleslavi 
(archiv Muzea Brněnska)
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(výuka ve školách skončila o Vánocích 1944). 
Šestnáct mužů spalo v Janíčkově hostinci 
v Brněnské ulici, dvanáct pojmula Radnice 
v Kalvodově ulici, deset mělo útočiště v hos-
tinci u Hanzlů v Čechově ulici a šest v bývalé 
Pazderně na Svatojanském náměstí. Také 
někteří živnostníci si k sobě vzali větší počty 
ubytovaných. Například stavitel Sedlák 
a cukrář Řehák si vzali po sedmi mužích a u 
Polachů (dnes budova městského úřadu) jich 
spalo šest. Ostatní občané vzali většinou na 
byt po jednom až čtyřech mužích podle svých 
možností. 

Stravu dostávali zákopníci z vlastní 
kuchyně, která byla v pavilonu Děvín při 
tehdejší měšťanské škole. V kuchyni byly cel-
kem tři kotle jeden o objemu 500 litrů a dva 
po 300 litrech. Vařil šéfkuchař ze Zbrojovky 
v Brně, k ruce měl několik pomocných kucha-
řek, šlapanických žen, a vypomáhala také 
šlapanická děvčata z ročníku 1931. Zásobo-
vání kuchyně bylo z ústředního brněnského 
skladu, vedením kuchyně byl pověřen mladý 
učitel Jaromír Boček. 

Zákopnická akce nijak nepodléhala 
obecnímu úřadu, vše řešila vlastní kance-
lář o deseti lidech, která sídlila v měšťanské 
škole a potřebné náležitosti vyřizovala přímo 
s okresním pověřencem pro zákopové práce 
s úřadem v Brně. K zákopnické kuchyni byli 
úředně přiděleni někteří místní řemeslníci 
a obchodníci. Obchodník Chalupa musel 
zásobovat kuchyni moukou, železář Kartus 
dodával kuchyňské nádobí, bednář Schoř 
vyrobil potřebné sudy a lejty pro skladování 
potravin, vodoinstalatéři zhotovili 500litro-
vou nádrž na vodu a její rozvod do kuchyně, 
obuvník Bílek měl zase na starosti zákopnic-
kou pracovní obuv. Tu museli mít stejně jako 
pracovní oděv zákopníci vlastní.

Pracovali ve stočlenných skupinách osm 
hodin denně sedm dní v týdnu, tedy i v neděli. 
Pracovní den začínal vydáním snídaně 
a nástupem na náměstí i s pracovním nářa-
dím (lopaty a krumpáče), které si po práci 
nosili domů. Na zákopy i zpět se chodilo 
v šiku a celá organizace pracovní činnosti 
měla podobu vojenského režimu. Do dvaceti 
let věku měla zákopníkova rodina dostávat 
600, nad dvacet let pak 1 000 korun měsíčně 
jako fi nanční podporu. Zákopník sám měl 
nárok na celodenní stravu, příděl cigaret, 
menší množství lihovin, dvacet korun denně 
a ubytování. 

V poledne rozváželi místní rolníci zákopní-
kům polévku, jiné prameny ovšem uvádí, že 
byl na pracovištích vydán celý oběd. Směna 
končila ve čtyři hodiny odpoledne, kdy po 
návratu do městečka dostali buď oběd i večeři 
současně, nebo pouze večeři, a pak měli 
volno. Je možné, že se způsob výdeje stravy 
měnil. Na zákopových pracích je dozoro-
vali postarší SA-mani z volkssturmu, kteří 
většinou ani neuměli česky, ale také ročník 
1927, tedy zcela mladí chlapci. Dozorci měli 

vlastní jídelnu v hostinci Na Dunaji, ale stravu 
i dávky dostávali stejnou jako zákopníci. 
JAKO PROTITANKOVÝ ZÁKOP 
POSLOUŽILA I ŘÍČKA

Výsledkem pracovní činnosti zákopníků, 
mezi kterými se ocitli i šlapaničtí mladíci roč-
níků 1927 a 1928, byly protitankové zákopy. 
Ty měly dané rozměry, horní šíře byla pět 
metrů, hloubka tři metry a u dna pak měřil 
jeden metr. Také část Říčky byla, stejně jako 
jiné menší toky, upravena na protitankový 
zákop. Ten začínal u mostu na konci Reig-
rovy ulice, táhl se pod Čertovkou a Andělkou 
až k bývalému Černému splavu a dále kory-
tem k Velkému hájku. Tam překlenul silnici 
a podél hájku ke Skalce, kde překročil státní 
silnici a pokračoval k Podolí. 

Jiný protitankový zákop byl vybudován 
mezi výpadovými silnicemi do Poněto-
vic a Jiříkovic a také v místech dnešního 
ZD Bonagro, směrem k Velkému hájku. Mezi 

Kobylnicemi, Ponětovicemi a Šlapanicemi se 
rovněž táhnul protitankový zákop. Začínal od 
Kobylnic upraveným korytem Říčky k býva-
lému splavu, kde se stočil k silnici z Kobylnic 
na Ponětovice, odkud se zase vracel zpět, 
pokračoval po břehu Říčky až k železničnímu 
mostu a pak rozšířeným korytem k soutoku 
s Rokytnicí až k mostu při vjezdu do Poněto-
vic. Tam se otočil zpět k Říčce a táhnul se asi 
středem pole souběžně se silnicí přes bývalou 
cihelnu až na okraj Šlapanic ke Kosmákově 

ulici. Hlína ze zákopů byla rozvážena po 
polích, aby se nedaly snadno zahrnout.

Druhá skupina zákopníků opouštěla Šla-
panice v polovině dubna, když byla frontová 
linie již na Břeclavsku. Zákopníci odjížděli 
po železnici a jejich průvod na nádraží dopro-
vázela kapela Antonína Hamra, kde se s nimi 
přišlo rozloučit také mnoho občanů. Některá 
přátelství trvala celá desetiletí a podle pamět-
níků zde někteří z nich našli mezi šlapanic-
kými děvčaty budoucí manželky. 

Celá zákopnická akce pak skončila neslavně 
a Rudá armády si s protitankovými zákopy 
i zátarasy v ulicích lehce poradila. Válka skon-
čila, zákopy posloužily k zakopání mrtvých 
koní, uložení sutě z bombardování a jiného 
válečného a domovního odpadu. Po stovkách 
a tisících hodinách zákopnické práce, která 
skončila před tři čtvrtě stoletím, nebylo za 
nějaký čas v krajině ani památky.

Josef Kopecký

Loučení se zákopníky na šlapanickém nádraží v dubnu 1945. Tehdy 19letý Václav Pavlík s Františkem Lahodou v náručí, 
vedle Anděla Lahodová a Marie Hegerová, u níž byl Pavlík ubytován
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POLE NEJSOU PARKY

JAK TO SE SKLÁDKOU
BYLO VE SKUTEČNOSTI

V poslední době je v okolí Šlapanic stále 
více lidí, kteří chodí venčit psy, vypouští 
svoje miláčky do polí a berou to jako nor-
mální stav. Bohužel při tomto „proběh-
nutí psa“ často dochází s kontakty s volně 
žijící zvěří, ale majitele to moc netrápí (jen 
v letošním roce to na Tuřance odneslo 
životem už několik zajíců a jeden kus srnčí 
zvěře). Není výjimkou ani to že si někteří 
občané vyberou pro svoji procházku cestu 
přímo přes pole, aby se mohl pejsek v klidu 
proběhnout a nemusel se na cestách 
potkávat s ostatními pejskaři, běžci, cyk-
listy a podobně. Toto jednání je v rozporu 
s platnými zákony (zákon 249/2001) a je 
normální, že na červenou musím zastavit 
a nikdo o tom nepochybuje a naprostá vět-
šina to dodržuje, proč pochybovat o jiném 
zákoně, který má ochránit volně žijící 
zvěř? 

Na jedné straně společnost, která je čás-
tečně ovlivněna především mediálními 

tématy ochrany přírody, jako je například 
ochrana velkých šelem, bobra, ale už si 
nevšímá, jak z našeho okolí mizí napří-
klad čejka chocholatá nebo koroptev. 
Oba tyto druhy jsou zákonem chráněné 
a mají zvláštní podporu v dotačním pro-
gramu pro jejich udržení v přírodě. Oba 
druhy se vyskytují v okolí našeho města 
a určitě k jejich udržení nepřispěje neu-
stálé rušení pobíhajícími psy. V zájmu 
podpory stavů koroptve polní nedávno 
myslivci za své peníze nakoupili třicet 
párů koroptví z polodivokého chovu, aby 
podpořili zbytek volně žijících párů. Tato 
investice se vrátila, a stavy těchto ptáků 
se začaly v našem okolí zvedat, k tomu 
také pomohlo to, že kolem Šlapanic 
začaly vznikat biokoridory, které vytvořily 
vhodné prostředí pro hnízdění jak koro-
ptve, tak i čejky. Bohužel řada pejskařů, si 
toto nově vytvořené prostředí pojala jako 
krásné výběhy pro venčení.

 Lidé si možná také neuvědomují, že 
v těch polích a remízkách může pejsky 
potkat i nebezpečí v podobě prašiviny. 
Po plošné vakcinaci lišek proti vzteklině 
se stavy těchto šelem radikálně zvýšily 
(občas je vidět liška i v městské zástavbě) 
a tak se mezi nimi začaly šířit další nemoci. 
Je to už uváděná prašivina a tasemnice 
liščí, obě jsou přenosné na psy. U nás byla 
zatím zaznamenána jen prašivina, a to 
ve dvou případech. Tímto také žádáme 
všechny, kdo přijdou do styku s uhynu-
lou liškou, aby tento nález nahlásili na 
MS Šlapanice nebo městskou policii. 

Lidé by si měli uvědomit, že pole v jejich 
okolí není veřejný prostor, není to park, 
kde si volně chodíme, jak se nám zlíbí 
a vypouštíme tam naše psy podle libosti. 
Pole je prostor, který někomu patří, je 
to plocha, kterou má někdo pronajatou 
k tomu, aby zde produkoval zemědělské 
plodiny a stejně tak někdo platí nemalé 

Dne 27.1.2020 jsme jako jistě řada dalších 
občanů Šlapanic dostali do schránky letá-
ček na téma „ŠLAPANICKÁ SKLÁDKA“. 
Autor KDU-ČSL a TOP 09 Šlapanice.

S ohledem na skutečnost, že bydlíme cca 
300 m jižně pod skládkou, se nás toto téma 
bezprostředně týká. 

Povoláním jsem hydrogeolog s dlouho-
letou praxí mimo jiné i v oboru  odpado-
vého hospodářství. Proto mě velice znepo-
kojují články typu jmenovaného letáčku, 
kde je velmi amatérsky a účelově popsáno 
fungování skládky, a to vysloveně pouze 
s úmyslem pošpinit a poškodit současné 
vedení města.
Čtenáře tohoto příspěvku mohu ujistit, 

že jak ze strany vlastního založení skládky, 
jejího provozu, ukládání odpadů, až po 
monitoring vlivů skládky na její okolí, 
došlo v minulosti k celé řadě pochybení, 
a to jak neúmyslných, tak troufám  si říci 
zcela záměrných.

Jsem si vědom toho, že každé zestruč-
nění a zkratkovitost popisu poměrně slo-
žité a léta trvající problematiky vždy vede 
k nepřesnostem. Ale z důvodu rozsahu 
článku zde nemohu uvést příklady, kte-
rými bych doložil svá tvrzení.

Zaměřím se tedy pouze na jeden argu-
ment, který je v letáku nejčastěji uváděn, 
a to jsou pokuty za nedodržení hladiny 
vody v tělese skládky a jejich výše.

Pro neinformovaného čtenáře. Skládka 
byla založena ve vytěžené části dobýva-
cího prostoru cihelny. Nejhlubší patra 
o cca 10m mocnosti jsou zahloubena do 
kompaktních modrých jílů, které zajiš-
ťují nepropustnost kontaminovaných 
vod z tělesa skládky. Proto je integrova-
ným povolením stanovena výška vodního 
sloupce 7 m. Pokud je tato úroveň překro-
čena, kontrolní orgán může provozovateli 
skládky udělit pokutu.

Faktem ale zůstává, že největší překáž-
kou pro bezproblémový provoz skládky 
nebyla ani tak samotná voda,  jako to, co je 
v ní rozpuštěno. 

Ta nastala v okamžiku, kdy se na 
skládku začala ukládat struska z druhého 
tavení hliníku. Tedy od roku 1998.   A jako 
obvykle šlo o peníze.

Firmy produkující nebezpečný odpad 
využívaly děravého zákona a tento uklá-
daly v režimu tzv. technického zabez-
pečení skládky, především kvůli nižším 
nákladům za likvidaci. Zatímco  uložení 
nebezpečného odpadu stálo zhruba sedm 
tisíc korun za tunu, v režimu zabezpečení 
skládky to bylo pouze 700 až dva tisíce 
korun za tunu. Tohoto „pokladu“ se na šla-
panickou skládku navezlo 23675 t.  Firma, 
která sem strusku dovážela, tvrdila, že 
je odpad řádně upraven a vše dokládala 
analýzami. Odpad připomínal šedý písek. 
Ovšem jak se ukázalo, s vysokým obsa-
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NÁZORY

Nález uhynulé lišky se silnou prašivinou v okolí Šlapanic

fi nanční prostředky, aby se staral o zvěř 
a hospodařil s ní. 

Pole je také prostor, kde žije zvěř a ta 
potřebuje klid. Prosím dopřejte jí ho.

Děkuji.

Štěpánek Jiří, 
předseda MS Šlapanice

hem čpavku  a  až 50% obsahem NaCl, tedy 
kuchyňské soli.  

O analýzu a posouzení vzorku strusky 
jsme rovněž požádali Ing. Zdeňka Čížka, 
CSc., soudního znalce v oboru  analytické 
chemie a ekologie se specializací na proble-
matiku  nakládání s odpady. Ten se vyjád-
řil následovně:  „Dodaný vzorek strusky je 
naprosto nevhodný pro  účel skládkování. 
Použití této strusky k technologickému 
zabezpečení skládky zní jako vtip“.

Odpad se sice na podzim 2012 přestal 
navážet, nicméně s každým dalším deštěm 
solanky přibývalo. Čpavek vesele unikal 
do ovzduší, sůl ve strusce se rozpouš-
těla a koncentrace ve vodě rostla. Jen pro 
ilustraci. Na počátku skládkování 1992 
byla celková mineralizace vody ve skládce 
0,4 g /l. V roce 2013 již 69 g/l. Z toho NaCl 
tvořila 80%. 

 V roce   2014 začalo město hledat  řešení, 
které mu nakonec nabídla fi rma ASIO. 

Velmi rychle se však ukázalo, že celá čis-
tička byla pouhá „Potěmkinova vesnice“, 
která si neporadí ani s množstvím vody, 
ani s koncentracemi solí. Za stávající situ-
ace byl problém neřešitelný.  Jednoduše 
řečeno. Víc napršelo, než se stihlo vyčistit. 
Což nakonec sama fi rma přiznala. A to, že 
byl projekt na výkonnější ČOV nástupem 
Čistých Šlapanic do vedení města zasta-
ven, jak poukazuje autor letáku, svědčí 
pouze  o tom, že konečně někdo z města 
začal přemýšlet a přestal sponzorovat 
podivné pokusy  „alchymistů “ ASIA.

Proto se současné vedení města snaží 
o urychlené uzavření skládky, její překrytí 
nepropustnou vrstvou bentonitu, úplnou 
eliminaci srážek a následné umořování 
kontaminované vody. Jakým způsobem 
je stále otázka. A popravdě, bude to ještě 
docela velký a drahý oříšek.

Závěrem bych chtěl říci, že problémy, 
které se odkládaly a vršily 28 roků,  nelze  

nyní vyřešit mávnutím kouzelného 
proutku.  

Chtěl bych také pisateli letáčku vzkázat: 
„ Proč o pokutách a nezákonném stavu 
město neinformuje“? No možná právě 
proto, že je natolik slušné, že nechce plivat 
po svých předchůdcích, ale chce v tichosti 
tohoto kostlivce vyřešit. Pokuty, které 
dnes sbírá, jsou pokuty za fauly, které se 
staly před jejich nástupem. 

A úplně na závěr. Byl bych moc rád, 
kdyby se odborník, který roznáší po Šla-
panicích  bludy formou letáků nestyděl 
a uměl se pod svůj „elaborát“ podepsat 
jménem, abychom si mohli v klidu, věcně 
a na odborné bázi vyměnit názory na ŠLA-
PANICKOU SKLÁDKU.

Karel Tesařík
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ŠLAPANICE A 14 000 OBYVATEL?
PORAČOVÁNÍ … 

V minulém vydání ŠZ jsem popsal svůj 
pohled na připravovaný územní plán 
(ÚP), který podle mého výpočtu připra-
vuje bydlení pro dalších až 6000 nových 
obyvatel (tedy celkově 14 000). Zároveň 
vyšla i reakce autora ÚP p. Hladíka, který 
uvádí nárůst pouze 2000 obyvatel.

Další argumentace je zbytečná, jiný je 
pohled občana, který se obává důsledků 
takového nárůstu, jinak bude argumento-
vat zpracovatel ÚP placený městem. Budu 
tedy doufat, že MěÚ podpoří při projed-
návání ÚP takovou diskusi, aby ji občané 
rozuměli.

Proto jen pár kapitol. První – 
DŮSLEDKY navýšení:

  lokální posílení sítí (plyn, elektro, 
datové rozvody) a s tím případné rozbí-
jení komunikací

  dopravní zátěž výstavbou
  dopravní zátěž novou zástavbou (již 

dnes neumíme vyřešit možnosti par-
kování pro stávající obyvatele) – nově 
bydlící vyvolají další zátěž (návštěvy, 
zásobování)

  vzrostou náklady na veřejné osvětlení, 
údržbu zeleně, komunikací apod.

  navýšení spojů hromadné dopravy
  chybí občanská vybavenost – lékaři, 

obchody, banky, nestačí kapacita pošty 
…

  výkon samosprávy – zvážilo město, 
kolik bude potřebovat nových úřed-
níků, když již dnes dává náborový pří-
spěvek? A co další prostory pro úřed-
níky?

  zvýšení kapacity MŠ, dostavba pavi-
lónu ZŠ řeší situaci na 3–5 let. A dál?

Nová zástavba se všemi popsanými 
důsledky bude realizována na úkor zru-
šení ornice a zahrad (vyšší oteplení, ztráta 
ploch pro vsaky dešťových vod, kácení 
stromů)

Druhou kapitolou je SKUTEČNÝ počet 
obyvatel – město dnes uvádí 7800. Je to 
nesmyslné číslo, protože nikdo neví, kolik 
zde bydlí obyvatel. Město zná počet obyva-
tel s trvalým bydlištěm, o nájmech nemá 
žádný přehled. Na Brněnských polích 
bydlí cca 1200 obyvatel – kolik z nich 
má zde trvalé bydliště? Co z toho plyne? 
Pokud bude město uvádět „máme 10 000 
obyvatel“, ve skutečnosti tu bude 12 nebo 
14 tisíc?

Třetí kapitolou je vlastní ZPRACO-
VÁNÍ ÚP. Starostka nestihla za 5 let 
dokončit ÚP. Proč tak dlouho? Já to nevím. 
Vysvětlení starostky na webu ČŠ bohužel 
neposkytuje žádná konkrétní fakta:

  2014 – nástup na radnici
  2015 – přijetí Pokynů k novému návrhu 

ÚP 
  2017 – projednání návrhu ÚP s dotče-

nými orgány
  1/2018 – ochromení činnosti vydává-

ním povinných závazných stanovisek 

(stejnou situací prošly všechny obce 
v ČR)

  podzim 2019 – vypořádávání závaz-
ných stanovisek

Mně se zdá toto vysvětlení pochybné 
– Šlapanice nemají extrémně náročnou 
plochu ke zpracování ÚP (obvykle trvá 
2–3 roky). Z mého pohledu starostka řeší 
jen volební slib (vyjmutí průmyslové zóny 
z ÚP – za což tleskám), ale zbytek ÚP 
nemá pod kontrolou.

Na závěr ještě pochybnost nad někte-
rými návrhy v ÚP – konkrétně převedení 
zahrad na stavební pozemek za areálem 
Šenk (viz foto). Dle názoru urbanisty tato 
zástavba nedává smysl (vybíhání pruhu 
mimo zástavbu). Na mou otázku „proč 
takto“ starostka odpověděla, že majitele 
pozemků poslala za zpracovatelem ÚP 

a ti se spolu domluvili na změně. Co si 
o tom mám myslet, když to není ze zákona 
možné? Vše schvaluje starostka. A když se 
dovím, že některé ze zahrad vlastní rodina 
jedné z nejlepších kamarádek starostky, 
začínám pochybovat.

Měli bychom si uvědomit, že rozpočet 
města neporoste rovnoměrně s nárůs-
tem obyvatel – bude také extrémně zatí-
žen budováním areálu ICEC po sanaci 
v r. 2022. Město nebude mít prostředky 
na vybudování kapacity škol, služeb apod. 

Město Šlapanice větší nárůst obyvatel 
nezvládne, fi nančně ani stávající infra-
strukturou. 

Vážení občané, je jen na vás, jak budou 
Šlapanice vypadat za 10 let. Neměli 
bychom se stát noclehárnou lidí s trvalým 
pobytem někde jinde. Není rozumnější, 
aby se vedení města zaměřilo na zlepšení 
stávajícího stavu, řešilo aktuální problémy 
a pracovalo pro nás, kteří zde bydlíme?

Zájemce o sdílení informací k ÚP vítám 
ve facebookové skupině „Územní plán Šla-
panice 2020“.

Pavel Zmeškal
P.S. Touto cestou se omluvám za des-

informaci v minulém čísle – v proluce Na 
Zahrádkách mají být RD, nikoli bytovky, 
jak jsem uvedl – a děkuji občanovi za upo-
zornění.
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JAK DLOUHO TRVÁ
POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Doba pořízení územního plánu obce (dále 
ÚP) závisí na více faktorech, mezi základní 
faktory patří velikost obce a komplikovanost 
územ01í. Zpravidla lze očekávat, že menší 
obec a méně komplikované území má menší 
nároky na koordinaci zájmů v území, a tím 
i jednodušší a rychlejší proces pořízení ÚP. 
Šlapanice jsou obcí, která je součástí brněn-
ské aglomerace, na svém území proto řeší 
i část brněnských, krajských a celorepubliko-
vých záměrů, jako jsou letiště Brno – Tuřany, 
obchvat Brna Slatiny, přeložka přerovské 
trati – vysokorychlostní trať, rozšíření dálnice 
D1, obchvat Brna, jihovýchodní tangenta.

PŘÍSPĚVEK
DO ŠLAPANICKÉHO ZPRAVODAJE

NÁZORY

Vážení spoluobčané,
ve Šlapanickém zpravodaji číslo 1/2020 

jsme se dočetli o probíhající rekonstrukci 
ulice Jungmannova, jak se nám po rekon-
strukci zlepší komfort parkování a jak do 
budoucna chce Rada města Šlapanic zlep-
šit komunikaci mezi vedením města a oby-
vateli.
Řádově před třemi lety  navštívil p. Sou-

kup místostarostu pana Klašku s dota-
zem, zda obec plánuje rekonstrukci naší 
ulice, neboť je zde katastrofální nedo-
statek parkovacích míst. Ujistil mě, že 
město s tímto počítá řádově do dvou let. 
Již tehdy jsem mu tlumočil názor občanů, 
aby bylo možné parkovat po celé délce 
ulice, a to po obou stranách. Někdy na jaře 
2018 proběhla schůzka občanů s vedením 
města, kde nám byly nabídnuty tři vari-
anty úpravy, ale ani jedna z nich náš poža-
davek nesplňovala. Opět zde byl vznesen 
požadavek na parkování po obou stranách 
ulice, po celé její délce. A výsledek? Nevy-
hověno. Asi v červnu 2018 proběhla petice 
obyvatel naší ulice se stejným požadavkem 
na parkování. A výsledek? Nevyhověno. 
Poslední petice proběhla dne 20.11.2019 
opět za parkování po obou stranách.

A je tu rekonstrukce. Před rekonstrukcí 
parkovalo po jedné straně 46–51 aut, další 
pak ve spodní části ulice i na druhé straně 
a další v horní části ulice na tzv. obrati-

šti. Má-li zde po rekonstrukci vzniknout 
58 parkovacích míst, tak touto rekon-
strukcí se vracíme kapacitně o 10 až 15 let 
zpět. Ale hlavně ve střední části v délce cca 
100 metrů je naprosto nesmyslně budo-
váno parkování opět jen po jedné straně. 
A nyní počítejte se mnou: tato část má 
šířku od domu k domu 11,8 m, odečteme-li 
3 m na chodníky, 4 m na parkovací stání, 
3,5 m na jízdní pruh, tak nám zbývá 1,3 m 
na travní pás nebo jinou zeleň. Tímto by 
počet parkovacích míst vzrostl o patnáct, 
a obyvatelé by měli možnost před „svým 
domem“ nejen zaparkovat, ale například 
invalidní občané zřídit stání pro ZTP…, ale 
jak říká paní starostka, a to cituji „tak si to 
zřídí kdekoli na ulici před jiným domem“. 
Takže, až popřípadě tento občan bude 
potřebovat stání pro ZTP, tak si to zřídí 
zase před jiným sousedem … 

Dále: ve spodní části je navržena dvou-
proudá silnice v délce asi 60 m, která dále 
přechází do jednoho pruhu. Ano, rozumím 
tomu, že ten kdo vjíždí na ulici a zrovna se 
setká s autem, které odtud vyjíždí, musí 
zastavit a tím omezuje průjezd ulicí Čecho-
vou. Ale proč 60 m? Stačilo by 20 a ostatní 
plochu využít například na šikmé parko-
vání, neboť je zde komunikace dostatečně 
široká a vzniklo by dalších 20 parkovacích 
míst. V souhrnu na celé ulici cca 90 míst, 
což by na delší dobu jistě stačilo.

Vzhledem k tomu, že stávající „úpra-
vou“ nám obec zakonzervuje ulici na dal-
ších řádově 50 let, tak obyvatelé přilehlých 
ulic (Čechova, Sušilova a hlavně Brněnské 
Pole) těšte se! Budou vám zde parkovat 
obyvatelé Jungmannky. 

Představte si, že projedete celou ulici, 
zjistíte, že nemáte kde zastavit. Vrátíte 
se 300 m zpět a objedete část obce k ben-
zínové stanici, obloukem se vrátíte na 
Brněnská Pole, 100 od místa, kde jste se 
otáčeli. Když to musí udělat asi 20 aut 
denně, tak je to 30 km a za rok to dělá 7 500 
zbytečně naježděných kilometrů. Tak a teď 
mi někdo řekněte, jak si představujete 
Čisté Šlapanice? Nešlo by alespoň odba-
grovat ten krtinec na konci ulice podél 
retenční nádrže a zhotovit propojení mezi 
Jungmannovou ulicí  a Brněnskými Poli? 
Jedná se asi o 100 m cesty.

Tímto se obracím na Radu města Šla-
panic a obecní zastupitelstvo, kteří v této 
věci rozhodovali. Žádáme o úpravu rekon-
strukce tak, aby bylo ve střední části ulice 
možno parkovat po obou stranách jako 
v horní části ulice, tj. 2× chodník, 2× par-
kovací pás, 1× jízdní pruh, 1× zeleň. Toto je 
názor naprosté většiny obyvatel Jungman-
novy ulice.

Za občany ulice Jungmannova, 
dne 25.2.2020,  

sepsal Libor Soukup 

Srovnatelné obce: 

Obec Počet 
obyvatel

Doba pořízení 
UP (roky)

Ivančice 9.627 6 
Kuřim 10.675 7
Tišnov 9.158 9 
průměr 7,3
Šlapanice 7.407 6 

(předpoklad)

Menší obce:

Obec Počet 
obyvatel

Tvarožná 1.312 4
Jiříkovice 967 4
Prace 918 2
Blažovice 1.203 8
Průměrná 
doba

4,5

Pozn.: Doba pořizování ÚP je počítána od schválení zadání ÚP po schválení návrhu ÚP 
zastupitelstvem.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Informační počty trvale žijících občanů ČR v obcích 
k 1. 1. 2020  Redakce ŠZ
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ČINNOST MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
VE ŠLAPANICÍCH V ROCE 2019

Svaz tělesně postižených v České 
republice, z. s., místní organizace Šlapa-
nice (MO STP) je spolek, jehož cílem je 
hájit zájmy a potřeby tělesně postižených 
občanů. O jeho činnosti možná není na 
veřejnosti příliš slyšet, což je však dáno 
tím, že se veškerá činnost organizace při-
způsobuje zdravotním a věkovým omeze-
ním svých členů, kteří převážně spadají 
do kategorie „pozdně mladých. V sou-
časné době je věkový průměr členské 
základny 72 let. 

O aktivitě a neutuchajícím zájmu dneš-
ních seniorů o společenské dění však 
patrně svědčí i stabilní nárůst počtu členů 
naší MO. Ten už před několika lety pře-
sáhl magickou stovku, především z řad 
občanů Šlapanic a Bedřichovic, ale i z dal-
ších okolních obcí.

Oblíbenými akcemi pořádanými jak 
pro členy MO, tak pro ostatní zájemce 
z řad veřejnosti (v případě, že volná místa 
neobsadíme našimi členy), jsou pravi-
delné jarní a podzimní zájezdy do zají-
mavých míst, které je možné uskutečnit 
i díky fi nančním příspěvkům obcí Šlapa-
nice, Kobylnice a Podolí. Další význam-
nou částí naší činnosti je organizování 
rekondičních a wellness pobytů, opět jak 
pro členy MO, tak pro zájemce z řad veřej-
nosti.

Loni v červnu jsme vůbec poprvé 
odvážně vyrazili za hranice ČR a vydali 
se do rakouského Melku na prohlídku 
benediktinského barokního kláštera 
zařazeného na Seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO. Po načer-
pání dojmů z nádherného areálu kláštera 
a jeho kvetoucích zahrad jsme se nalo-
dili na parník Austria a během plavby po 
Dunaji do Kremže jsme mohli z paluby 
lodi obdivovat krásy údolí Wachau, jed-
noho z nejkrásnějších evropských říčních 
údolí s jeho kamennými hrady a zelenými 
vinicemi lemujícími řeku. Výlet jsme pak 
zakončili krátkou prohlídkou historic-
kého centra Kremže.

Při podzimním zářijovém zájezdu 
jsme již zůstali v ČR a zamířili k další 
památce UNESCO – historické Telči. 

Po příjemném dopoledni stráveném pro-
hlídkou telčského zámku, zámeckého 
parku a náměstí s bohatě zdobenými štíty 
a podloubími měšťanských domů jsme 
pokračovali návštěvou premonstrátského 
kláštera v Nové Říši a pak procházkou 
po historických Slavonicích (nebo spíše 
posezením u kávy na prosluněném slavo-
nickém náměstí).
Říjnový zájezd do Luhačovic byl jako 

každoročně spojen s odvozem účastníků 
rekondičního pobytu v Luhačovicích, 
ostatní výletníci pak strávili zbytek dne 
procházkami po areálu lázní. Kromě 
tohoto tradičního podzimního pobytu 
v tamním hotelu Vltava byl do programu 
oblíbených rekondičních a wellness 
pobytů zařazen i týden v hotelu Brdy 
ve Spáleném Poříčí a také ve dvou slo-
venských destinacích – lázních Bojnice 
a Roháče...

V roce 2018 se s velkým zájmem setkaly 
vyhlídkové jízdy po Brně malým autobu-
sem pořádané TIC Brno, proto jsme v této 
aktivitě pokračovali i v roce loňském. 
Zájemci se mohli zúčastnit těchto vyjíž-
děk se zasvěceným výkladem průvodců 
o známých brněnských vilách, funkciona-

listických památkách, vyhlídkách a dal-
ších zajímavostech. 

S potěšením také sledujeme, že neuti-
chá zájem o rekondiční plavání v bazénu 
místní ZŠ. Ten máme vždy na jednu 
hodinu týdně pronajatý pouze pro naše 
členy, kteří si tak mohou přijít zaplavat 
v klidu bez omezení od zdatnějších či prů-
bojnějších návštěvníků z řad veřejnosti. 
Členové, kteří se ze zdravotních důvodů 

nemohou zúčastnit společných akcí 
naší organizace, se vždy mohou těšit na 
návštěvu svých úsekových důvěrníků při-
cházejících s dárkem v podobě ovoce ve 
vánočním období nebo s kyticí u příleži-
tosti životního jubilea. 

Všem členům naší organizace přeji do 
dalších let hodně zdraví a elánu.

Pavel Mikuška, 
předseda MO STP Šlapanice

Šlapaničtí senioři, sdružení místní organizaci Svazu tělesně postižených, měli v loňském roce program doslova nabitý řadou 
zajímavých aktivit. V průběhu roku vyrazili hned na několik výletů po České republice, navštívili ale třeba také několik míst 
v sousedním Rakousku a na Slovensku. Vedle toho se zúčastnili tradičního rekondičního a wellness pobytu a pohybu se nevyhý-
bali ani přímo ve Šlapanicích, kde každý týden navštěvovali plavecký bazén.

Klášter v Melku z paluby parníku Austria
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Jedná se o novou zábavu a tvorbu pro 
radost, která je v našich končinách čím dál 
oblíbenější. Tato aktivita se k nám dostala 
z Rakouska, původní myšlenka je pravdě-
podobně z USA. Další skupiny naleznete 
třeba ve Švýcarsku, Německu i na Sloven-
sku. 

Skupinu Kamínky jsme založily v lednu 
letošního roku s kamarádkou Vlastou 
Tillich, která žije v Rakousku a malova-
nými kamínky nás nadchla. První kamínky 
putovaly do Šlapanic a Valtic. Během 
krátké chvíle se zapojili  lidé z různých 
koutů celé republiky. Samozřejmě zapojit 
se můžete i vy. Rádi vás uvítáme na Face-
booku ve skupině Kamínky, kde najdete 
všechny instrukce a řadu krásných malo-
vaných putovních kamínků pro inspiraci. 

Co potřebujete do začátku? Především 
kamínky, akrylové barvy a lak na zafi xo-
vání. Pokud máte malé děti, nejspíš už 
budete mít sbírku kamínků z prochá-
zek, pro které jste zatím neměli využití. 
Kamínky očistíte, namalujete, ze zadní 
strany popíšete logem Facebooku (bílé 
písmeno „f“ v modrém kruhu), hashtagem 
#Kamínky a poštovním směrovacím čís-
lem. PSČ Šlapanic je 664 51. Pak je zala-
kujete přibližně dvěma vrstvami laku, aby 
kamínek vydržel venku. Kamínky nezapo-
meňte vyfotit a vložte fotky do skupiny. 

Jakmile kamínky zaschnou, můžete 
se vydat na procházku a najít jim nějaké 
pěkné, viditelné a bezpečné místo, kam 
je umístíte. Nemusíte je umisťovat jen ve 
Šlapanicích, můžete je vzít kamkoli na 

výlet. Při ukládání myslete na bezpečnost 
nálezců i na to, aby se při sbírání kamínků 
neponičila příroda či kulturní památky. 
Pak můžete sledovat, zda se kamínek 
náhodou neobjeví ve skupině a s trochou 
štěstí i v úplně jiných městech, než odkud 
se vydal na své putování. 

Pokud jste sami našli malovaný kamí-
nek, přidejte se do skupiny a na zeď dejte 
fotku kamínku z obou stran. Do textu 
opište PSČ z kamínku a dopište místo, kde 
jste jej nalezli. Tak může jeho autor i další 
členové skupiny dohledat, co se s kamín-
kem děje. Kamínek můžete poté dát na jiné 
místo (ve stejném i jiném městě), aby mohl 

dále putovat. Můžete si jej také nechat 
a vyslat za něj jiný. Doufáme, že vám pří-
padný nález kamínku udělá radost. 

Nemáte Facebook? Nevadí. Kamínky 
přesto můžete tvořit a podepsat naším 
„podpisem“. Nebo se i na vás usměje štěstí 
a nějaký naleznete. 

Přejeme příjemné zážitky, radost z tvo-
ření a kamínkům dlouhé putování!

Ivana Hrušková, 
spoluzakladatelka české 

skupiny Kamínky
facebook.com/groups/kaminky

MALOVANÉ KAMÍNKY
PUTUJÍ (NEJEN) PO ŠLAPANICÍCH

RŮZNÉ

Možná jste při procházce po Šlapanicích narazili na malovaný kamínek, který vás zaujal a mysleli jste si, že ho někdo ztratil. 
Pokud jste jej zvedli, byl z jedné strany malovaný a z druhé popsaný. Kamínek ale nebyl ztracený, čekal tam na náhodného 
nálezce. Nápis a znak „f“ odkazuje na skupinu Kamínky na sociální síti Facebook a číselný kód je poštovní směrovací číslo, 
odkud pochází tvůrce kamínku. Zapojit se do malování a roznášení kamínků může každý.
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NA VAŠE PŘÁNÍ

Na prvním záběru z 27. 4. 2019 vidíme 
čínskou (?) kachnu, která žije sama 
u Říčky při autobusové zastávce Riegrova. 
Odkud se tam přistěhovala a kdy, to nevím. 
Je krotká, před nikým neutíká, spíše se 
k lidem přibližuje. Často tam procházejí 
maminky s dětmi, zdraví kachnu “ahoj”, 
případně jí něco poskytnou k sezobnutí 
(foto z 3. 2. 2020). To svědčí o hezkém 
vztahu k živé přírodě, který mnohde tak 
citelně chybí. 

Další fotka připomíná horké a suché léto 
2018, kdy vyschla Říčka, což bylo nejvíce 
znát právě ve středu města. Snímek je 

z místa, kde končí ulice Brněnská a bylo 
to v den šlapanických slavností. Zůstaly 
jen plytké kalužinky s leklými rybami 
a postává tu asi desítka divokých kachen. 
A to se může kdykoli opakovat. 
Čtvrtý záběr s horským kolem 

z 24. 9. 2019 jsem si nazval “na cyklos-
tezce”. Ta se tam teprve začíná budovat, 
je to ten nejnáročnější úsek od bývalého 
splavu, kde se Říčka dělila na dva toky. Zde 
stojím právě na tom druhém, zasypaném 
korytě, jehož voda vtékala do mlýnského 
kola kobylnického mlýna. V současné době 
tam nacházíme pokácené mohutné stromy 

a prastaré vrby, které jsou postupně odklí-
zeny. Tato část má být vyasfaltována do 
letošního srpna. A jak víme z informačních 
tabulí, jde o síť kvalitních cyklostezek ze 
Slatiny až do Telnice. Úsek od šlapanické 
Tuřanky do Slatinky je zhruba hotov a cyk-
listy využíván. 

To prozatím stačí; nemohu zabírat 
stránky dalším dopisovatelům, které si 
rovněž se zájmem přečtu. 

Petr Bílek

Vzhledem k tomu, že vlastním dosti rozsáhlý fotoarchiv, bylo mi jistými čtenářkami doporučeno, abych fotky i nadále posílal 
do ŠZ, nanejvýš s krátkým textem. Tomu rád vyhovím, poněvadž snímek mnohdy řekne více než doprovodný komentář autora, 
což je známo. 
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INZERCE

RŮZNÉ

V letech 1976 až 2004 odpracoval více 
než dva tisíce evidovaných a neplacených 
hodin pro děti této školy. Současně ini-
cioval a s manželkou založil takzvanou 
zdravou mateřskou školu ve Šlapanicích. 
Ta byla ofi ciálně zařazena do souboru prv-
ních 19 českých škol Státním zdravotnic-
kým ústavem v Praze. V republice tehdy 
bylo více než 6 tisíc mateřských škol. 

Souběžně s tím prospěl Rudolf Šrámek 
Šlapanicím například exkurzemi střed-
ních zahradnických škol a návštěvami 
studentů zahradnické fakulty. Přispěl rov-

něž k ohlasu Šlapanic v Austrálii, Holand-
sku, Irsku, Německu, Rakousku, Rusku 
a Mexiku. Má zásluhu i na propagaci šla-
panického mateřského školství prostřed-
nictvím publikací. 

Pan Rudolf Šrámek byl předseda hlav-
ního výboru SRPŠ při zdejší základní deví-
tileté škole a základní škole v letech 1976 
až 1986. V období, kdy se stavěla nová 
škola ve Šlapanicích, byl aktivní spolu 
s dalšími rodiči na brigádách v rozsahu 
10 – 12 hodin fyzické práce. V neposlední 
řadě jednal s okresním odborem školství 

o plně kvalifi kované výuce jazyka anglic-
kého na šlapanické základní škole. Spolu 
s manželkou byl 10 let soudcem z lidu při 
Okresním soudu Brno-venkov ve věci 
osvojování dětí.

Redakce Šlapanického zpravodaje 
děkuje panu Rudolfu Šrámkovi za jeho 
obětavou a nezištnou práci pro město Šla-
panice. Pro zdravé město ve smyslu všech 
třech zdraví. Zdraví fyzického, psychic-
kého a sociálního.

Redakce ŠZ

Firma WATERSAVERS, s.r.o., je jediný 
český výrobce patentovaných šetřičů vody 
a energie potřebné na její ohřev pro umy-
vadlové, dřezové a sprchové baterie a zaří-
zení WC STOP pro úsporné splachování 
toalet.

Firmu založili v roce 2007 Alena 
Macháčková a Radomír Božek. I když jsou 
oba rodáci ze Šlapanic, sídlo fi rmy je v Brně 
s provozovnou ve Šlapanicích. Jedná se 
o malou fi rmu s velkým potenciálem, 
jejíž výrobky snesou nejpřísnější kritéria 
a řadí se ke světové špičce výrobců šetřičů 
vody. V roce 2012 získala fi rma 3.místo 
v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 
2012 v kategorii voda a 1.místo ve 21.roč-
níku soutěže Cena Futurum. V roce 2015 
fi rma a její výrobky reprezentovali Českou 
republiku na celosvětové výstavě EXPO 
MILÁNO 2015 a byly součástí expozice 
českého pavilonu. 

V současné době sucha a úbytku pod-
zemních vod nabízí kompletní program 

úspory vody. Důležité je mít vodu pod 
kontrolou a proto fi rma vyvinula systém 
Voda Online – více na www.vodaonline.
cz, čímž je možné sledovat průběžnou spo-
třebu vody a zachytit případné úniky vody. 
Současně s osazením objektů šetřiči vody 
– více na www.watersavers.eu zabezpe-

čuje tento kompletní program úsporu vody 
a energie potřebné k ohřevu, běžně o 50 % 
a více dle nastavení šetřičů.

Již několik let fi rma spolupracuje s nej-
většími hráči EPC na českém trhu. Spo-
lečně s těmito fi rmami vybavila šetřiči 
mnoho objektů. V poslední době např. 
Krajskou Karlovarskou nemocnici, pro-
bíhají montáže kolejí ČVUT Praha, Hotel 
Thermal v Karlových Varech  a připravují 
se objekty Ústeckého kraje. 

Firma provádí kompletní vodní audity 
pro velké fi rmy – revize umyvadlových 
a sprchových baterií a WC s možností 
osazení šetřiči, dále pak propočet investic 
a úspor. Mezi velké projekty fi rmy patří 
Vodní generel pro Pardubický kraj a Kraj-
skou nemocnici Pardubice včetně kom-
pletní rekonstrukce a mikrobiologického 
posouzení současných vodovodních zaří-
zení s návrhem na řešení. V současné době 
se zaměřuje i na obce s nedostatkem vody 
z vlastních zdrojů. 

Pro občany je zřízen e-shop na www.
watersavers.eu, kde si mohou objednat 
šetřiče. Firma nabízí zvýhodněné balíčky 
pro domácnost se čtyřmi šetřiči. Součástí 
je i univerzální šetřič na umyvadla jako 
bonus zdarma. Čtyřčlenná rodina tak 
může ročně ušetřit 7500,- až 10000,- Kč 
za vodu a energie potřebnou na její ohřev – 
viz reference na www.watersavers.eu 

RUDOLF ŠRÁMEK
OSLAVIL ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V dubnu oslavil 75. narozeniny pan Rudolf Šrámek, šlapanický občan od roku 1976. Celý život působil jako učitel základní 
školy v okrese Brno-venkov a vysoké školy v Brně. Významně pracoval také pro místní Mateřskou školu Zahrádka. 
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Čegan s.r.o.  |  pracoviště: Husova 1693/35
CZ-664 51 Šlapanice  | tel.: 775 884 413
kariera@cegan.cz  | www.cegan.cz

 prostředí české rodinné firmy
 práci v čisté klimatizované hale
 práci na hlavní pracovní poměr
 dotované obědy ve vlastní jídelně 
nebo stravenky
letní a zimní firemní akce

 1 týden dovolené navíc

vyučení, případně základní vzdělání
praxe v oboru výhodou
bez praxe zaučíme
samostatnost, spolehlivost a pečlivost

NABÍZÍME

POŽADUJEME

POZICE VHODNÉ I PRO OZP

ÚDRŽBÁŘ

OPERÁTOR VSTŘIKOVACÍCH LISŮHL
ED
ÁT
E

ZAJÍM
AVÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

VYZVEDNEME OD VY

VY ISTÍME, VYŽEHLÍME

DO 3 DN  P IVEZEME

PLATÍTE KARTOU

BEZKONTAKTN

OBJEDNÁVEJTE na www.arbela.cz/pick-up

                                             nebo na tel: 543 215 546

ISTÍRNA OD V  
S DOPRAVOU AŽ DOM

DO 
3 DN
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MVDr. Michaela Zouharová

Mgr. Michal Hon, advokát
Vážení spoluobčané, ve své šlapanické pobočce Vám nabízím 
komplexní advokátní služby v různých oblastech práva, a to vždy s 
maximálním zaměřením na individuální potřeby klientů. Pobočka 
se nachází na adrese Šlapanice, Brněnská 252/29, v bezprostřední 
blízkosti konečné zastávky trolejbusu. Úřední hodiny pobočky jsou 
proměnlivé a osobní schůzku je tak nutné si vždy předem sjednat 
telefonicky či emailem.

Se svými dotazy se na mne neváhejte obrátit.

adresa pobočky: Šlapanice, Brněnská 252/29, PSČ 664 51
+420 605 114 260 | hon@hr-advokati.cz | www.hr-advokati.cz
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Poděkujme
pomáhajícím
NAŠ IM HRD INŮM V PRVN Í L IN I I

Č Í S LO ÚČTU :

4 200375921 / 6800
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www.wienerberger.cz

Pálené cihly a střešní tašky

Výhra pro váš
zdravý domov!
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Moderní bydlení 
na náměstí

    724 556 225
www.bdSlapanice.cz

B Y T O V Ý  D Ů M  N A  N Á M Ě S T Í

DokonČenÍ

KVĚTEN 2020

35%
NYNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENU

SLEVA

NEJRYCHLEJŠÍ

SAMOZABARVOVACÍ SKLA 

www.doctoroptic.cz

DR. OPTIK Moravia 
773 260 803 slapanice@droptik.cz

  DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia

+ JEDINEČNÁ AKCE:

1790PO
UZ

E

www.doctoroptic.cz

DR. OPTIK Moravia 
773 260 803 slapanice@droptik.cz
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1. 6. Královničky 16.00 Masarykovo náměstí

5. 6. Noc kostelů 20.00 kostel

6. 6. Objevené Šlapanice-archeologická procházka 15.00 muzeum

7. 6. Farní den 14.00 farní dvůr

13. 6. OPEN AIR – turnaj ve florbale 8.30 farní dvůr

14. 6. Boží tělo 8.45 kostel, náměstí

14. 6. Po Šlapkách 9.00 městský park

21. 6. Dětský den 13.00 Kynologický klub

26. 6. Zdeněk Dvořáček – drobné práce 13.00 muzeum

26. 6. Letní noc 21.00 městský park

27. 6. Rosťův country večer 18.00 městský park

9. 7. Letní kino 20.30 městský park

10. 7. Letní kino 20.30 městský park

11. 7. Letní kino 20.30 městský park

11. 7. Objevené Šlapanice-archeologická procházka 15.00 muzeum

12. 7. Letní kino 20.30 městský park

18. 7. Retrovečer 18.00 městský park

8. 8. Objevené Šlapanice-archeologická procházka 15.00 muzeum

14. 8. 88. Šlapanické slavnosti-stavění máje 16.00 městský park

14. 8. 88. Šlapanické slavnosti-Vzpomínka na Zdeňka Dvořáčka 18.00 muzeum

15. 8. 88. Šlapanické slavnosti-výstava zahrádkářů 8.00–18.00 orlovna

15. 8. 88. Šlapanické slavnosti-výstava myslivců 10.00–18.00 myslivna

15. 8. 88. Šlapanické slavnosti-setkání jubilantů 13.30–18.00 městský úřad

15. 8. 88. Šlapanické slavnosti-dětské odpoledne 14.30 městský park

15. 8. 88. Šlapanické slavnosti-průvod pro první stárku 19.00 hasičská zbrojnice

15. 8. 88. Šlapanické slavnosti-předání práva 20.00 Masarykovo náměstí

15. 8. 88. Šlapanické slavnost-hodová zábava 20.30 městský park

16. 8. 88. Šlapanické slavnosti-poutní mše svatá 9.00 městský park

16. 8. 88. Šlapanické slavnosti-výstava zahrádkářů 8.00–18.00 orlovna

16. 8. 88. Šlapanické slavnosti-výstava myslivců 10.00–14.00 myslivna

16. 8. 88. Šlapanické slavnosti-krojovaný průvod 15.00 od sokolovny do parku

16. 8. 88. Šlapanické slavnosti-národopisné odpoledne 15.45 městský park

26. 8. Letní kino 20.30 Místo bude upřesněno

27. 8. Letní kino 20.30 Místo bude upřesněno

28. 8. Letní kino 20.30 Místo bude upřesněno

29. 8. Letní kino 20.30 Místo bude upřesněno

30. 8, Farní pouť do Křtin 15.00 kostel Tuřany

Akce zde zveřejněné nezrušili pořadatelé k 27. 5. 2020.  Vzhledem k aktuální situaci mohou být některé plánované akce zrušeny, 
nebo přeloženy na pozdější termín. Sledujte proto prosím informační média města a výlepové plochy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        Redakce ŠZ

KALENDÁŘ AKCÍ | ČERVEN – SRPEN



23. 1. 2020
Bruslení 1. D – Ivana Hrušková 

23. 2. 2020
Masopustní obchůzka – NS Vrčka

22. 2. 2020
Ostatková zábava – Josef Kopecký

25. 2. 2020
Sportovec roku

22. 2. 2020
Městský ples – Pavel Hrančík

Dobrovolníci stříhají ochranné filtry do roušek


