
K a v á r n a  –  C l u b .  Z á m e k  K u ř i m .

 Tel.: 773 943 943, www.clubescape.cz

PŘIPRAVUJEME 
Co prozradil dotazník
Mikroregion a MASka
Před komunálními volbami
Kotelny
Přeplněné školy?
Nový sál nejen pro kulturu
…a další čtení, které jinde nenajdete 

DNES:
Farmářské trhy jinam    str. 3
Kradli autojeřábem          str. 3
Dobrý úřad           str.  3
Pohádková cesta     str. 4
Kuřimská varhanice    str. 8
Za dcerou do Ugandy        str. 10
Řemesla      str. 11- 17
Babské hody                       str. 18
Dotazník          str. 19-26
2. Handecfest str. 21
Golf             str. 36
Fotbal        str. 37-38
Šachy         str. 41
Otec a syn str. 42

Ročník 21, číslo 7-8   * 27. června 2014  *   cena 10,- Kč

červenec 
- srpen

Kuřim padesátiletá

(Pokračování na str. 6)

Případ Koláček pokročil
Kuřimští skauti vnášejí na nádvoří zámku kuřimský prapor k požehnání.

Je to zvláštní věc, ale když rozhodnu-
tím krajského národního výboru v Brně byla 
Kuřim povýšena v roce 1964 na město, vlast-
ně to žádná mediální událost nebyla. Žádné 
zprávy v dobovém tisku, žádné oslavy, prostě 
když jsme pátrali po tom, jak si to povýšení 
tehdy občané města užili, nic jsme nenašli. 
To si troufnu prohlásit, že oslavy padesátin 
města si užili občané i návštěvníci, každý si 
mohl najít tu svou akci. Naštěstí počasí přálo 
a tak vám přinášíme krátký sumář toho, jak 
jsme slavili. 

Sportovní odpoledne 13. 6.
Od pátečního rána probíhalo ve Well-

ness Kuřim a v areálu stadionu vše ve znamení 
sportu. Ráno mezi sebou soutěžily kuřimské 
školy v plavání a házené, odpoledne už mode-
rátor Ondřej Tomek zval všechny návštěvníky 
na různé sportovní ukázky a atrakce. Ve dvou 
blocích se představila Policie ČR s prací svých 
psovodů a jízdní policie a celou hodinu mohli 
návštěvníci přihlížet exhibicím bojových spor-
tů kuřimských oddílů. Vyzkoušet si mohli také 
lukostřelbu a golf. Na závěr odpoledne pak ná-
vštěvníci hromadně vypustili balónky s pohled-
nicí města.

Sobota na zámku
Sobotní odpoledne začínalo dětským 

programem s hlavní hvězdou Yvetou Blanarovi-
čovou, která vydržela více než hodinu bavit děti 
soutěžemi a písničkami. Po ní následoval hlavní 
bod odpoledne, svěcení městského praporu. 
Krátký průvod, ve kterém nesla nový městský 
prapor družina kuřimských skautů, uzavírali 
vzácní hosté, Mons. Jiří Mikulášek, generální 
vikář brněnského biskupství a O. Adam Malc-
zynski, kteří prapor světili, zástupce mecenáše 
praporu pan Ctibor Žižka, ředitel kuřimského 

závodu Tyco Electronics Czech a spolu se sta-
rostou Dragem Sukalovským také další zástupci 
vedení města. Po vysvěcení praporu následoval 
koncert energické Nadi Urbánkové s kapelou 
Bokomara, dále vězeňská skupina V sedě a ve-
čer zakončila skupina Varan večerní zábavou.

Kuřimský místostarosta J. F. Koláček byl 
rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze 
dne 28. 5. 2014 uznán vinným  přečiny poru-
šování domovní svobody podle § 178 odst.1, 
odst.2 trestního zákoníku a přisvojení pravo-
moci úřadu podle § 328 trestního zákoníku, za 
což mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody 
v trvání 14 měsíců, jehož výkon mu byl podmí-
něně odložen na zkušební dobu v trvání 2 roků.  
Rozsudek dosud není v právní moci a nebyl 
prozatím ani  písemně vyhotoven. Podle naší 
informace se pan místostarosta odvolal. Nelze 
příliš předpokládat, že odvolací soud proběhne 
do komunálních voleb.

O případu jsme ve Zlobici referovali a 

sledujeme ho i nadále. U nás zatím není ustále-
no, jak se má politik v takovémto případě cho-
vat. Pravdou ovšem je, že právě volby mohou 
prokázat, zda jeho voličům jeho chování vadí 
či nikoliv.

Jiří Brabec 
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JARNÍ 

VÝPRODEJOVÉ 

CENY

Poděkování za podporu a pomoc při realizaci oslav 50. vý-
ročí povýšení Kuřimi na město

Děkuji všem, kteří se většinou nezištně a s chutí podíleli na přípravách 
i na realizaci oslav Kuřim 50 let městem. Zvláštní poděkování bych chtěl vě-
novat společnosti Tyco Electronics Czech Kuřim za dar v podobě nového 
městského slavnostního praporu a za dárky pro děti na plaveckých závodech 
Kuřimská padesátka. Dále bych chtěl poděkovat Policii České republiky za 
ukázky práce policie s koňmi a se psy, společnosti KORDIS za skvělý den s 
historickými linkami autobusů a vlaků, firmě Moto Kenny za realizaci Pře-
hlídky historických vozidel, Plaveckému klubu Kuřim za organizaci pla-
veckých závodů, zaměstnancům společnosti Wellness Kuřim za podporu v 
organizaci oslav a zajištění občerstvení, Sportovnímu klubu Kuřim za orga-
nizaci utkání v házené a ve fotbalu, oddílu lukostřelců ze ZŠ Jungmannova 
za ukázky na sportovním odpoledni, ZŠ Jungmannova za golfové hřiště na 
sportovním odpoledni, oddílům bojových uměni Taekwondo, Judo, Tai 
Ji a Wu –shu Kuřim za exhibice na sportovním odpoledni, MUDr. Jiřímu 
Rašovskému za lékařský dozor při sportovním odpoledni, Střední odborné 
škole a Střednímu odbornému učilišti Kuřim, s.r.o. – za podporu a ocho-
tu při realizaci městských akcí, O. Adamu Malczynskému za pomoc při rea-
lizaci svěcení městského praporu a realizaci programu na faře a v kostele, od-
dílu Skaut Kuřim za družinu praporu, taneční skupině Magic Free Group 
za vystoupení na kuřimských oslavách, Jednotce Sboru dobrovolných hasi-
čů Kuřim za ukázky na sportovním odpoledni a zajištění požárního dozoru, 
ZUŠ Kuřim za podporu a organizaci vernisáže a koncertu v rámci městských 
oslav, dále pěveckým sborům K-dur a sboru Pavlíny Zámečníkové za za-
hájení koncertu v kuřimském kostele a také Jiřímu Brabcovi za dramaturgii 
programu.

Také děkuji všem občanům Kuřimi, kteří na oslavy přišli, a dou-
fám, že se jim tam líbilo stejně jako mně.

Drago Sukalovský, starosta města Kuřimi

Placená inzerce
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Z města
Farmářské trhy se přesouvají

Farmářské trhy se od prázdnin přesouvají na náměstí 1. května. 
Důvodem je chystaná rekonstrukce Kulturního domu. Trhy by tentokrát 
neměly zabírat parkovací plochu, ale stánky budou v travnaté části náměs-
tí, podobně jako při jiných městských akcích.  Příští Farmářské trhy se 
konají 11. července od 14 do 18 hodin na náměstí 1. května.

Podchod bude zkolaudován
Začátkem července proběhne kolaudace stavby prodlouženého 

podchodu pod kuřimským nádražím. V praxi to znamená, že podchod 
prošel zkušebním obdobím a byla vyhotovena závěrečná zhodnocení 
zkušebního provozu. Po kolaudaci by měl být podchod uveden do trva-
lého provozu.

Dotace pro TJ Sokol
Kuřimští sokolové opět žádali o dotaci od města, tentokrát na 

opravu havarijního stavu kanalizačního připojení budovy Sokolovny. TJ 
Sokol má, podle sdělení jednatele, k dispozici na akutní opravy pouze 20 
tisíc korun. Celková cena za opravu je 120 000 Kč. Zastupitelstvo města 
nakonec na opravu schválilo dotaci 98 tisíc korun.

Dotace pro TJ Orel
Zastupitelstvo města také schválilo žádost o dotaci ve výši 40 tisíc 

korun na opravu a údržbu umělé trávy na hřišti u Orlovny. Celková cena 
za opravu a údržbu umělého povrchu činí 80 tisíc korun. Polovinu částky 
na opravu povrchu uhradí ze svého rozpočtu TJ Orel.

Zahrádka u Kulťasu nebude
Na žádost provozovatele restaurace v Kulturním domě byla ukon-

čena smlouva na pronájem venkovní zahrádky na prostranství před Kul-
turním domem. Důvodem je připravovaná rekonstrukce KD.

sš

Čisté světlo

Stíny a polostíny
Zloději s autojeřábem

Od 27.5.2014 postrádá firma z Kuřimi tři plechové unimo buňky. 
Neznámí pachatelé je odvezli z oploceného areálu TOS. Firmě vznikla 
škoda 120 tisíc Kč.

Zachycena vlakem
Dne 5.6.2014 došlo k neštěstí při provozu železniční osobní do-

pravy v zastávce Česká. Starší ženě při vystupování přivřely zavírající se 
dveře rozjíždějícího se vlaku ruku. Mladá žena, která vystupovala před 
zachycenou paní, si události všimla. Běžela podél vlaku a snažila se paní 
vyprostit. Podařilo se jí to asi po padesáti metrech. Zachycená žena ale 
utrpěla vážná zranění a musela být převezena do nemocnice.

Majitel bez kola
Dne 13.6.2014 ohlásil na Policii ČR muž z Kuřimi krádež kola v 

ceně 8 tisíc Kč. Stalo se mu osudným, že nechal stát kolo bez dohledu a 
neuzamčené ve stojanu u kuřimského wellness.

Výtržník
Dne 19.6.2014 přivolal Policii ČR v brzkých ranních hodinách 

občan z Kuřimi. Viděl na náměstí mladíka, který skákal pod projíždějící 
auta. Policie zdivočelého mladíka, který měl pozitivní test na amfetamin, 
převezla do psychiatrické léčebny.

H.N.

Poděkování školní kuchyni 
při ZŠ Kuřim, Tyršova

O stravě ve školních i mateřskoškolních jídelnách se toho již v 
Kuřimi nadiskutovalo mnoho. Je sice vždy a všude možnost co zlep-
šovat, ale občas se mi zdálo, že je kritika, i s ohledem na nákladové 
mantinely kuchyní, příliš vyhrocená.

Naše škola je již několik let odběratelem stravy ze školní kuchy-
ně při ZŠ Kuřim, Tyršova. Protože jsem se stravou (i se svým zažívacím 
traktem citlivým na každou dietní chybu) velmi spokojená, napadalo mě 
poděkovat dodavatelské kuchyni. Abych nevyjadřovala jen svůj názor, 
obrátila jsem se na strávníky – zaměstnance s dobrovolnou anonymní 
anketou.

Měli přiřadit k dvaceti po sobě jdoucím obědům kolikrát se výbor-
ně naobědvali, kolikrát se dobře naobědvali, kolikrát neutrálně, kolikrát 
hůře a kolikrát jídlo odmítli jíst. Z šestnácti anketních lístků se mi jich 
vrátilo patnáct. Hodnoceno tak bylo 300 obědů. Hodnotitelé přiřadili 
108 krát výborný oběd, 133 krát dobrý oběd, 37 krát neutrální oběd, 19 
krát horší oběd, 3 krát jídlo odmítnu jíst. Procentuálně 80,4% obědů vý-
borných a dobrých, 12,3% obědů neutrálních, 6,3% obědů horších a 1% 
obědů odmítnutých jíst.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že se stravou z kuchyně při ZŠ Ku-
řim, Tyršova vládne na zámku velká spokojenost. Většina strávníků – za-
městnanců je vděčná, že se může v příslušné cenové relaci tak dobře na-
jíst a má v sobě dostatek sebekritičnosti, aby věděla, že se ze sta určitých 
činností občas nějaká povede méně. Zvlášť, když do hry vstupuje řada 
faktorů, které kuchyň neovlivní.

Paní kuchařky děkujeme.
Ing. Hana Novotná

ředitelka SOU a SOŠ Kuřim

Užitečné informace

Město Kuřim vyhlašuje 

výběrové řízení
na výkup pozemků pod místními 

komunikacemi za podmínek: 
 a) termín konání výběrového řízení 31. 7. 2014
 b) objem finančních prostředků 250.000,- Kč 
 c) maximální cena za m2 pozemku 189,- Kč 
 d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých koru-

nách a s označením „Výkup pozemků pod komunikacemi“, přijímají se na 
předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním 
MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV. NP, dv. č. 412 do 
čtvrtku 31. července 2014 do 11,30 hodin.

Podrobnější informace je možno získat na úřední desce nebo we-
bových stránkách Městského úřadu Kuřim – www.kurim.cz v sekci „Vý-
zvy města“ nebo na tel. čísle 541 422 317 - Ing. Fidrmucová; 541 422 374 
– Mgr. Viktorinová.

Dobrý úřad
Dobrý úřad je nový projekt, který od září poběží i na kuřimské 

radnici. Na vybraných odborech najdete formuláře, na které může-
te vyplnit svoji e-mailovou adresu a lístek pak vhodit do sběrného 
boxu, který bude umístěn u hlavního vchodu do budovy radnice. 
Obratem vám bude zaslán elektronický dotazník, ve kterém můžete 
zhodnotit práci odboru, který jste navštívili, a současně nás inspiro-
vat, čím by se dala práce našich úředníků zlepšit.

„Zajímá nás váš názor, a proto budeme rádi, když se s námi podě-
líte o vaši zkušenost s jednáním na úřadu, a pomůžete tak zlepšit práci 
vašich úředníků,“ uvedla tajemnice městského úřadu Alena Zimmer-
mannová. Hodnocení je zcela anonymní. Ihned po zadání vašeho e-mailu 
do systému vám bude přiděleno číslo, pod kterým bude dále dotazník veden 
a vyhodnocován. Nikdo se tedy nedozví, jak jste pracoviště hodnotili. Vybra-
ný odbor můžete hodnotit nejvýše jednou měsíčně. Pokud jste v krátké době 
navštívili tentýž odbor vícekrát, systém vás o hodnocení požádá pouze jed-
nou. Pokud jste navštívili dva různé odbory – a oba jsou zařazené do systému 
hodnocení – obdržíte e-maily dva. Svou zkušenost (hodnocení) můžete vy-
plnit a odeslat nejpozději 5. den od obdržení e-mailu. Představitelé projektu 
garantují naprostou anonymitu i ochranu e-mailových kontaktů. Zavazují se, 
že vaše e-mailové adresy nebudou poskytovat žádnému dalšímu subjektu.

Ze všech hodnotících budou jednou měsíčně vylosováni výherci 
poukázky do supermarketu. Vylosovaný vítěz bude kontaktován elektro-
nicky. Více informací na www.dobry-urad.cz.

sš
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Děti

 Pohádková cesta 31. 
května 2014 - T. O. Llano Es-
tacado

 V sobotu 31.května 2014 uspořádala trampská osada Llano 
Estacado s kamarády odpolední „Pohádkovou cestu“ pro děti.

 Když přicházeli první účastníci na start ke kuřimské sokolov-
ně, byla již stanoviště s pohádkovými bytostmi v lese v Hoře dávno při-
pravena. Co předcházelo, si ani nedovedete představit, toho času a práce. 
Hodinu před startem se tvořila fronta, ale z důvodu tlačenic na kontro-
lách, nemohli být puštěni účastníci rychleji za sebou. Někteří nevydrželi 
a vydali se sami na cestu bez startovních propozic.

 Cesta vedla kolem kapličky Jánečka do lesa vyhlídkovou spod-
ní cestou ke studánce nad bývalým rybníkem, naproti kostelu, dále naho-
ru na širokou cestu, směrem ke Koblásu k zahrádkám a dolů po cestě do 
cíle.

 Na startu každý obdržel sáček na odměny, obálku na puzzle a 
první dílek „krtka“ (puzzle), další pak na každém stanovišti a v cíli.

Jako první pohádkové postavičky byli trpaslíci, u kterých se házely 
kuličky do důlečku. Velcí trpaslíci měli i velké kuličky - balónky.

Dále cestou čekali hejkalové, kde měli děti prolézt strašidelným 
tunelem. Některé neměly odvahu, ale odměnu stejně dostaly. Dokonce 
i někteří dospělí si prolezli tunýlek.

Na křižovatce u studánky byly dvě mochomůrky, kde se zkoušel 
čich, octová voda, aviváž na praní, rumová tresť a čistá voda.

U staré vodárny loupežníci každému zavázali oči a děti museli jít 
kousek cesty v jeskyni po hmatu podle provázku k truhličce s pokladem.

Pod televizním vysílačem byla krtčí hromádka, do které se házely 
malé rýčky za asistence krtečka, zajíčka a myšky. Zrovna měli vypráno a 
sušili kalhotky na sluníčku.

Na dalším stanovišti u čarodějnic a černokněžníka se na koštěti 
překonávala překážková dráha. Ještě že tam byla posečená tráva, ve které 
se někteří vyváleli.

Na posledním pohádkovém stanovišti u Červené Karkulky, babič-
ky a myslivce se házelo kamení. Maketa vlka měla otvor přímo v břiše a 
kamení bylo molitanové. Mnozí tátové si  vyzkoušeli myslivcovu flintu a 
chtěli vlka zastřelit.

V cíli si každý hodil kroužky na kolík, dostal odměny a mohl si jít 
opéci buřtíka, namalovat obrázek do soutěže, střelit si z kuše a pobavit se 
při muzice produkované kuřimskou kapelou „Bezejmenná Anička“, pří-
padně se občerstvit v baru u dvou šášulů.

Děti mohly také říci básničku nebo zazpívat písničku do mikrofo-
nu, za což dostaly plyšové zvířátko. Většinou ale šly spíše pro plyšáka, než 
aby chtěly něco přednést. Vyhodnocení soutěže v malování bylo obtížné,   
a proto byly odměněny všechny děti, které zůstaly do konce, různými 
dárky.

Podle rozjasněných obličejů bylo jasné, že se pohádková cesta 
líbila. Na stanovištích dostali mnoho odměn, lízátka, zvířátka, oplatky, 
penízky, pitíčka, pohárky, jablíčka, žvýkačky, čokolády, magnetky, kuličky, 
přívěsky, v cíli i vlaječky, takzvaná camrátka,  propisky, tužky, omalovánky, 
plyšáky, plavací kola, pouzdra, peněženky, hlavolamy atd. .atd. Z nebe sice 
spadlo trochu vody při krátkém dešti, ale nahradil ho později déšť bonbó-
nový, který děti mají moc rádi. 

Věříme, že se i letošní Pohádková cesta všem líbila, vždyť jí prošlo 
více než 350 dětí. To nepočítáme rodiče, příbuzné a malé děti v kočár-
cích. A odkud všude se dostavili? Z Kuřimi je snad jasné, z Jinačovic, z 
Lelekovic, z Brna, z Bučovic, ze Žďáru a dokonce i z Prahy. Omlouvám se 
těm na které jsem teď zapomněl.

Choutky a nadšení organizátorů jsou takové, že již přemýšlíme o 
nových pohádkových stanovištích na příští rok. I připomínky rodičů vez-
meme v úvahu, např. nedávat malé věci.

A co chystáme?  Letní maškarní pro děti i dospělé a Mikulášské 
odpoledne.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli Pohádko-
vou cestu uskutečnit.

Všem, co byli na stanovištích, co našili kostýmy a nachystali cestu, 
těm, co nám doma tolerovali přípravy a pomáhali, těm co nám darovali 
kufry na uskladnění věcí a kostýmů, všem sponzorům, co nám jakým-

koliv způsobem pomohli zajistit  odměňování na stanovištích a v cíli, 
členům kapely „Bezejmenná Anička“ za muziku a bezva atmosféru v cíli, 
těm, co nás propagovali v tisku, v kabelové televizi,   a kulturnímu fondu 
MěÚ . Škoda, že  ....., ale nebudeme si stěžovat, i když je to škoda, ti co 
byli osloveni, nepřišli.

A jak to bylo s tím hadem v pravé kapse modrého šaška? Přijďte 
příště a budete vědět.

 Díky, a na příští akci  AHOJ !
za  T.O. Llano Estacado „Mojša“

Sponzoři pohádkové cesty,  
Kulturní fond MěÚ Kuřim, Dalibor Horák - Výškové práce, Sta-

nislav Sehnal - KAMPOS, Zdeněk Galuška - Pojišťovací kancelář, Miloš 
Krupica - KME, Radko Sedláček - SEBATI, Jiří Životský - REAKCE, 
Josefa Ráčková - důchodkyně, Silvie Mertová - PEPSICO, David Dědek 
- 2D&S, Zdeněk Malý - Potraviny, Eva Kosková - Country bar, Irena Ráč-
ková -Stánek noviny, Roman Brázda - Večerka, Karel Dosoudil - Potravi-
ny, Jana Audi - MIX MAX, Fr. Mareš - Stavebniny, Zdeněk Zeman - Dii 
váhy, Jan Lauš - Chironax, Oldřich Racek - Žaluzie, Karel Katolický, Ro-
man Kolář - STON, Augustin Metlička, Jana Trtílková, Zdeňka Trtílková, 
pan Šubrt, Dan a Týna - Amaterští šipkaři, Josef Martínek, Lesy města 
Brna, Technické služby Kuřim, Igor Jeřábek - ICE MAN, Aleš Kadlec - 
KOTVA, Jiří „Moravský“ Brabec - ZLOBICE, 

Děkujeme !!!
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děti

Pohodový Dětský den v Kuřimi
Již tradičně se 8.6. uskutečnil Dětský den s Klubem Pohoda ve 

dvoře kulturního domu. Zábavné odpoledne plné soutěží, atrakcí a dáreč-
ků si užily především malí návštěvníci. Na děti zde čekaly skákací hrady, 
nafukovací skluzavky, malířky obličejů, korálkování, modelování balón-
ků, héliové balónky, dočasné tetování, střelba z kuší a spousta soutěží, za 
které děti získávaly zajímavé odměny. Děti byly spokojené a šťastné. Moc 
děkujeme všem partnerům a sponzorům a všem spoluorganizátorům a 
pomocníkům, kteří se na této milé akci podíleli.

Jana Hedbávná

Putování za žabí královnou
Obecní knihovna Jinačovice pořádá populárně-naučné stezky již 

od roku 2011, v nepravidelných termínech, které závisí na počasí. 
Ačkoliv poslední stezka se konala před pouhými čtrnácti dny, vy-

užili jsme toho, že sluníčko svítilo už od rána a sešli se v sobotu 7. června 
2014 již pojedenácté. 

Auty jsme z Jinačovic dojeli do Moravských Knínic, rodiště a byd-
liště laskavého písničkáře Pavla Helana i zcestovalého cyklotrempa Hon-
zy Vlasáka. 

Trasa vedla z Moravských Knínic ke kapli nad rybníkem, k rybníku 
pod kaplí,  dále ke střelnici, Batelovskému rybníku, kolem Obory k parku-
ru koní, se zakončením v hostinci v Moravských Knínicích. 

Výlet byl dlouhý asi 6 km. Část stezky vedla „cestou – necestou“, tj. 
bahnem, blátem, kopřivami, nebo na ostrém slunci. Úkoly se proto dělaly 
ve stínu, v lese, u rybníků či potůčků. Po cestě děti měly také možnost po-
hladit si koně v ohradě. Některé z dětí s sebou měly plavky, ale na koupání 
v rybnících nakonec nedošlo. 

Putování kolem rybníčků nás přivedlo k myšlence, připravit pro 
děti úkoly, které se týkají žab. A tak děti přenášely žabí vajíčka, recitova-
ly básně o žábách, v pracovních listech nacházely cestu od vajíček až k 
dospělé žábě. Odměnou jim pak byly – jak jinak – zase žáby, ať už jako 
bonbóny, nebo plastové hračky. 

Stezky se zúčastnilo 16 zájemců ve věku 3 až 63 let, za doprovodu 
jednoho pejska. Stezka se nám vydařila, jenom teplota přes 30°C byla pro 
nás až příliš intenzivní. 

Další setkání plánujeme nejdříve v  září, po letních prázdninách. 
Za Obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková 

www.jinacovice.cz/knihovna ( fotografie z akce) 
www.facebook.com - Obecní knihovna Jinačovice ( fotografie i videa 

z akce) 



6      ZLOBICE ročník 21, číslo 7-8/ červenec-srpen

fotky z pátku 13.

výročí

Kuřim padesátiletá
(pokr. ze str. 1)

Kulturní neděle
Poklidnou neděli nastartovalo veselé odpoledne v Základní umě-

lecké škole. Na úvod byla zahájena vernisáž prací výtvarného oboru s ná-
zvem Směr Kuřim a slavnostně pokřtěn sborník grafických listů Cream of 
Cream, které z prací svých žáků připravila Marina Magni. Pak následovalo 
odpoledne, které sestavili učitelé a žáci hudebního a dramatického obo-
ru kuřimské ZUŠ. Komornější program nabídnul v podvečer koncert v 
kostele sv. Maří Magdaleny, kde vystoupily pěvecký sbor K dur a pěvecký 
sbor Pavlíny Zámečníkové, které tvořily jakousi předehru hlavním hvěz-
dám večera, kterými byly renomovaná varhanice Hana Bartošová, kuřim-
ská rodačka, a americká hobojistka Kristen Cooper.

Přehlídka historických vozidel
V neděli 22. června se v Kuřimi konala Přehlídka historických vo-

zidel. Do Kuřimi se sjely desítky historických aut a motocyklů, které byly 
návštěvníkům představeny na parkovišti u nádraží. Souběžně na trase 
Kuřim - Brno vypravila společnost KORDIS několik linek historických 
autobusů do Bystrce a parní vlak na brněnské hlavní nádraží. Tyto spoje 
bylo možné zkombinovat a v Brně navíc zažít jízdu historickou tramvají. 
Součástí Přehlídky historických vozidel byla společná projížďka všech ve-
teránů a soutěž o nejkrásnější motocykl a automobil.

fotky ze soboty 14.
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výročí

Yvetta Blanarovičová a moderátor Jiří Václavek
Žehnání praporu
Naďa Urbánková a Bokomara
Publikum na zámku

fotky z neděle 15.

Odpoledna na ZUŠ - přišel i bývalý ředitel pan Vichta
Vpravo shora dolů:
Pavlína Zámečníková diriguje dětský sbor
Pěvecký sbor K dur
Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkkové
Kristen Cooper a Hana Bartošová
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Fotografie z 22. 6.

Varhanní koncert v kostele sv. Maří Magdaleny
Zřejmě málokdo z posluchačů koncertu varhanice Hany Bartošo-

vé a hobojistky Kristen Cooper v kuřimském kostele sv. Maří Magdaleny 
věděl, že se právě účastní naprosto premiérového společného koncertu 
těchto dvou umělkyň. V některých médiích jste se sice mohli dočíst, že 
„poprvé“ společně duo umělkyň zahrálo na letošním Brněnském varhan-
ním festivalu, ale ve skutečnosti se ta pravá premiéra odehrála už v neděli 
večer v Kuřimi.

Jak nám po koncertě sdělila paní Hana Barošová, měla z premiéry 
trochu obavy a byla velice spokojená, jak výborně koncert obě hudebnice 
zahrály a jak skvěle v kuřimském kostele zněly oba nástroje. Jak by ne. 
Právě na základě rady paní Hany Bartošové pozval současný duchovní 
kuřimské katolické farnosti O. Adam Malczynski do Kuřimi nedávno di-
ecézního organologa, který kostelním varhanám věnoval dost svého času, 
a nástroj náležitě opravil.

Program s názvem Kontrasty české a americké hudby, který uměl-
kyně připravily, se vedle preludií nesl hlavně ve znamení amerických 
spirituálů.  Díky nápadité dramaturgii, byl koncert velmi dynamický a 
posluchači si mohli vychutnat příjemné střídání žánrů. O spojení varhan 
a hoboje začala Hana Bartošová uvažovat už na podzim loňského roku. 
Předtím už doprovázela celou řadu hudebních nástrojů, ale hoboj dosud 
nikdy. Využila proto toho, že v současnosti je paní Cooper na ročním vý-
měnném pobytu hudebníků v Londýně, a připravila v České republice 
oběma program, který po Kuřimi odehrály ještě na dalších třech koncer-
tech, z nichž nejvýznamnější byl koncert na Brněnském varhanním festi-
valu v Červeném kostele v Brně. 

Obě umělkyně se shodly na tom, že si i výborně navzájem sedly, 
nejen umělecky, ale i lidsky. Do budoucna by rády vydaly na CD skladby, 
které jste v Kuřimi měli možnost slyšet, ale s nahráváním by Hana Barto-
šová ráda počkala na zcela nové mimořádné varhany, které se nyní dokon-
čují v jezuitském kostele v Brně. 

Hana Bartošová se podle svých slov do svého rodného města Kuři-
mi vždy ráda vrací. Vzpomínala na své začátky v kuřimské ZUŠ i na to, jak 
kdysi zkoušela hrát i na harfu. K varhanám ji nakonec přivedl její tatínek, 
který jí varhany doporučil jako mnohostranný nástroj, který může plně 
využít pro svůj hudební talent.

Soňa Šmahelová
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ZUŠ Kuřim

Oslavy

Závěr školního roku s výtvar-
ným oborem ZUŠ Kuřim

Stromy v zimě, Letokruhy, Podzimní listí, Logo ochránců stro-
mů, Ptačí strom, Turistické značky na stromech, Vzkazy lýkožrouta v 
kůře stromů jsou některé z názvů prací žáků výtvarného oboru kuřimské 
ZUŠ vystavené v květnu v Komorním sále školy. Vernisáž se nesla v du-
chu tématu, na úvod zazněla píseň Něco o stromech v autorském podání 
Antonína Jarůška, jež ji složil speciálně k příležitosti zahájení výstavy. A 
pak už ve svižném tempu následovala vystoupení všech žáků: přehlídka 
módních kabelek z chorošů, designerů ptačích budek, vědecký panel o 
škůdcích stromů, čtení vzkazů lýkožroutů, vydávání průkazek k volnému 
vstupu do lesa a na závěr koncert na dřevěné nástroje a břinkotruhlu pod-
le dřevěných partitur dirigovaný lesními vílami. I občerstvení bylo stylo-
vé - dřevěné chipsy, chlebíčky a obložené talíře, tyčinky z větviček, lesní 
zavařeniny... 

12. ročník Tlapkafestu, tradiční zahradní slavnost pro kuřimské 
děti v režii žáků výtvarného oboru, proběhl letos opět začátkem června 
na zahradě Základní umělecké školy a stal se tak očekávanou stálicí v 
pestrém programu školy. Tradičně bylo možné přihlásit své zvířátko do 
soutěže krásy, ukázat, co umí, nechat mu změřit IQ v důmyslném zaří-
zení, vyfotit se ve zvířecím kabátku, popřípadě si dát designově upravit 
obličej, tvořit ve výtvarných dílnách, vyluštit kvízy. Ale to nebylo zdaleka 
všechno; v pestré nabídce atrakcí byl velký zájem o salon krásy, věštění z 
tlapek, o bludiště a v nepřetržitém provozu byla i letos osvědčená veteri-
nární poradna. Odpolední párty mladých umělců letos moderovali Tere-
za Skoupilová, Adéla Pešková a Erik Humlíček. 

Poděkování patří zvěrolékařce paní Haně Lattenbergové, firmě 
Ing. Horák – Květiny a krmiva za ceny do soutěží, kuřimské radnici za 
zapůjčení stanu a stolků, firmě Rejthar za materiál a maminkám a babič-
kám za sladké příspěvky, bez nichž by se ani letos slavnost na zahradě u 
kuřimské ZUŠ neobešla. 

Výtvarný obor přispěl k 50. výročí povýšení Kuřimi na město 
výstavou v Komorní galerii ZUŠ nazvanou Směr Kuřim. Na slavnostní 
vernisáži pokřtil starosta Kuřimi pan Drago Sukalovský publikaci Cream 
of cream, to nejlepší z projektů výtvarného oboru ZUŠ Kuřim. Sborník 
vyšel s podporou města Kuřim a bude jistě vhodným důkazem vzájemné 
spolupráce.

Martina Magni

Oznámení
Dne 20. 6. jsme se rozloučili s paní Marií Laporčákovou. 
Děkuji všem přátelům a známým za účast. 
Dcera Marta, vnučky Iveta, Jarmila, Marcela a pravnoučata Jir-

ka, Kateřina, Pavel, Petr Žaneta, Ondra, Vojta, David a Lucinka.
Budeš žít dál v našich srdcích, maminko, babičko a prababičko.

Foto: Nahoře Něco o stromech, dole Tlapka fest.
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Společnost

Cesta dárců Uganda
Dozvěděl jsem se, že česká arcibiskupská charita bude dělat „Cestu 

dárců Uganda“. Přihlásil jsem se, protože mám adoptivní dceru v Ugandě. 
Měli jsme několik informačních schůzek, kde jsme se dozvěděli informa-
ce o naší cestě. Od lékaře exotických nemocí v Brně jsem dostal injekce 
proti choleře, meningokoku atd. Koupil jsem si antimalarika. Nakoupil 
jsem dárky pro mou adoptivní dceru a její rodinu. Album na známky, rá-
dio na proud a baterie, lupu, baterku a ještě nějaké drobnosti a pro otce 
malý stříbrný kříž. 

Dne 2.11.2013 jsme odletěli s tureckou společností do Istambulu, 
kde jsme přistáli a čekali na odlet do Entebbe v Ugandě. Jelikož mělo le-
tadlo problém, měli jsme 5ti  hodinovou přestávku. Byl jsem překvapen 
tureckou leteckou společností. Jídla a pití bylo dostatek (až moc) a každý 
k tomu dostal ještě dárek: pantofle, koženou brašnu s kartáčkem na zuby, 
náhradní ponožky a deku na přikrytí. Letěli jsme přes Turecko, Egypt a 
Sudán do Ugandy. 

Po příletu jsme jeli silnicí s mnoha výmoly do Kampaly, kde jsme 
se ubytovali v hotelu. Divím se, co vydržely nápravy autobusu. Auta, i te-
rénní, prý tu vydrží asi jen 3 roky. Jsou dovážena z Japonska a Číny. Řidiči 
si vyhýbají i s decimetrovými mezerami a jsou ohleduplní. Kolem silnic v 
městech jsou samé obchody se vším možným i nemožným zbožím. Pro-
dává se tam všechno od potravin až po mobily. Jako taxi tam používají 
motorky a říká se jim boda boda. 

Navštívili jsme školu a pracovníky charity, kteří působí v Ugandě. 
Jsou to většinou mladé holky, které mají veškerou agendu ve své náplni 
práce. Byli tam také místní pracovníci, kteří pomáhají vyhledávat hlavně 
nadané děti do školy svatého Jana Nepomuckého. Z rodiny může jít je-
nom jedno dítě nebo sirotci. 

Odtud jsme odjeli do národního parku Murchison Falls, blízko 
Albertova jezera. Uganda nemá žádnou poušť, je to červenohnědá země 
a na každém kroku potkáváte stavby termitů. Protože leží na rovníku má 
jednoduché počasí, deště nebo sucha. My jsme tam byli po období dešťů, 
teplota pod 30°C, příjemná. V parku jsme se zúčastnili také safari, viděli 
jsme antilopy, prasata, buvoly, dokonce stádo žiraf, přes 30 zvířat. Mezi 
nimi jsme se pohybovali pěšky a fotili je. V dálce jsme viděli také slony, 
nakonec nás řidič zavezl pod strom, kde odpočívala lvice s kusem masa 
vedle sebe a dívala se na nás pohledem matematika.

Další den jsme jeli po Nilu až k Murchison Falls. Cestou jsme po-
tkali hrochy, slony a krokodýly. K vodopádům jsme šli horskou stezkou. 
Od průvodce jsme se dozvěděli, že u vodopádů byla v roce 1960 anglická 
královna. Blízko vodopádů stříká tak voda, že není potřeba se umývat. 

Odjeli jsme dále do Inja. Ubytovali jsme se v hotelu postaveném v 
koloniálním, vojenském stylu. Prohlédli jsme si nemocnici Karla Lwangy, 
kterou posvětil pan kardinál Vlk. Je to československá nemocnice. Pri-
máře tam dělá mladý doktor, který pochází z Trnavy. Je velmi příjemný 
a milý k pacientům. Zaučují zde také domorodé pracovníky, kteří hodně 
pomáhají. 

Konečně jsme jeli na návštěvu k mé adoptivní dceři Brendě. Při ná-
vštěvě rodiny mě doprovázeli: kamarád Toník a překladatelka a výchovná 
pracovnice Sára. Natáčel nás také kameraman české televize. Přivítal nás 
otec, matka a dcery, včetně Brendy. Posadil jsem Brendu na židličku vedle 
sebe. Dostali jsme domácí pohoštění, kousek drůbežího masa, polévku, 
trochu rýže a převařenou domácí vodu. Prohlédli jsme si její „pokoj“ v 
hliněné chatrči. Stěny měla polepeny známkami, které jsem jí už poslal. 
Potom jsem předával dárky, ze kterých měli velikou radost. Na závěr nás 
vyprovázeli až k autobusu. Brendu jsem držel za ruku, úplně jsem cítil 
její radost. 

Nakonec naší návštěvy dne 14.11.2013 jsme navštívili katedrálu 
v Kampale. Jak se střídaly mše, byla stále plná. V zeleném oblečení tam 
krásně zpívali domorodci. Kostel byl stále plný a venku bylo hodně lidí, 
kteří se tam už nevešli. Při návratu jsme zažili asi 10 minutový přívalový 
déšť. Ulice se proměnily v řeky. Mnoho aut a motorek zastavilo radši na 
kopci. Viděl jsem také jednoho motoristu, který vjel do rigolu a pomalu 
utopil stroj. Poslední den jsme navštívili obchody, nakoupili poslední dár-
ky domů, zabalili kufry a večer jsme odjeli na letiště na odbavení. 

V Ugandě žije 6 kmenů, které se mezi sebou nespojují sňatkem. 
Každý se snaží mít svatbu jen v hranici kmene, v kterém se narodil. Ugan-
da je království, ale král je tam na okrasu.

Adresa: 
Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44
120 00  Praha 2

Sádlík Vladimít
(zkráceno redakcí)
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Řemeslníci v 
panství Kuřim

Toto číslo Zlobice přináší poslední díl seriálu o historii řemeslných dílen 
a řemeslníků v Kuřimi, resp. na Kuřimském panství od sedmnáctého století do 
první poloviny století dvacátého. Tento seriál byl připraven z materiálu výsta-
vy Zaniklá řemesla v Kuřimi, která proběhla na zámku v rámci Medových 
dní 2013. Tato zastavení v minulosti nemají za cíl bezchybně mapovat naši 
historii, ale přinést zajímavé poodhalení bohatého života našich předků. Dnes 
zakončíme historií drasláren a palíren.

Draslárna a palírna
Vinečko, pivečko, borovička
z tebje je vodičky polovička

Draslárna zřejmě už po svém vzniku někdy kolem roku 1700 úzce 
souvisela s provozem palírny (jednak proto, že patřila stejnému nájemci 
a také pro společné potřeby dříví jako paliva). Podle kronikáře Dvořáčka 
zřejmě původní palírna obývala budovu (místo?), kde později byla provo-
zována potašárna, a to na rozcestí silnic vedoucích do Moravských Knínic 
a Jinačovic. Samotná budova potašárny zanikla někdy po roce 1848, zbylo 
po ní jen pojmenování pole „Za Salajkou“ místně užívané jako „Na salár-
ně“. Domněnku, že poslední kuřimská budova na rozcestí do Moravských 
Knínic byla potašárna, potvrzuje mapa z Moravského zemského muzea z 
r. 1826, která ji označuje „zu num. 51“, což byla tehdejší budova palírny 
naproti pivovaru (bylo zde i bednářství, panská nálevna atd.). A jak jsme 
si řekli na začátku  - palírna a potašárna byly úzce propojené. V potašár-
ně neboli draslárně vznikala důležitá sůl, a to uhličitan draselný K2CO4. 
Potaš byla zcela nenahraditelná při bělení a barvení látek, vydělávání kůží, 
výrobě mýdla, barev, papíru, sanytru a v neposlední řadě se užívala jako 
sklářské tavidlo, hlavně při produkci křišťálových skel. Šlo o nejdůležitější 
chemickou látku předindustriální epochy vyráběnou na našem území.

Zatímco pojmenování „draslo“ vychází z obsahu draslíku ve slou-
čenině, pojmenování „potaš“ souvisí s německým „Baadasche“ nebo 
„Potasche“ a dalších tvarů tohoto názvu (dřívější písaři nepovažovali za 
důležité dodržovat pravidlo jednotného psaní -  ať už podstatných jmen 
nebo i jmen nájemců či poddaných). Význam tohoto slova může mít sou-
vislost jednak s německým „Pot“ což je ve staré němčině hrnec či nádoba. 
(Potaš vznikla loužením ve velkých kádích či nádobách, odtud by mohl 
vzniknout název Potasch). Nebo by název mohl plynout z  výrobního po-
stupu - praní popela (Baad – asche). Aby těch pojmenování nebylo málo, 
musíme počítat ještě s latinským pojmenováním sal alcalicum, z něhož se 
vyvinulo německé pojmenování pro draselný louh – Sallange - a odtud 
už je blízko pro počeštělý název „salajka“. Pro surovou potaš se také užíval 
název „flus“, který lze snad dovodit od slovesa fliesen – téci. 

Historie - náš seriál

Budova bývalé palírny a bednárny naproti pivovaru,Vávra 2013

mapa s potašárnou1781, AMB

Smyslem vyluhování dřevěného popela v kádích, které bylo první 
fází výroby potaše, bylo odloučení rozpustných minerálních solí od me-
chanických nečistot a nerozpustných chemických sloučenin. Draslářské 
kádě opatřené ve spodní části vypouštěcím kohoutem (pípou) v sobě 
ukrývaly důmyslné filtrační zařízení. Nádoby měly dno pokryto klestím, 
na které se kolmo přes sebe kladla malá prkénka, nebo byly rovnou vy-
baveny dvojitým dnem. Hustě dírkované jalové dno leželo na dřevěné 
konstrukci tvaru kříže a navíc se zasypávalo vrstvou slámy nebo hoblin. 
Drobné potašárny disponovaly jednou až pěti nádobami, nejrozsáhlejší 
provozovny i dvaceti a více. Ruční přelévání vody a louhu zde nahrazovaly 
systémy dřevěného gravitačního potrubí, koryt a pump. Předem navlh-
čený popel se v kádích udusal a do kádí stojících na vyvýšené konstrukci 
se pak pomalu nalévala voda. Výluh z popele vytékal z kádí vypouštěcím 
otvorem a dřevěnými korýtky do centrální sběrné nádoby. K dalšímu 
zpracování se hodila nejnasycenější sytě hnědá až černá louženina, která 
se posléze odpařovala v kovových kotlích. Po odpaření vody a odebrá-
ní některých nečistot zbyla v kotlích částečně krystalická, tvrdá, hnědá, 
hnědočerná nebo černá hmota – surová potaš neboli flus. Stále obsaho-
vala velké procento vody a hodila se jen pro výrobu nejméně kvalitních 
zelených skel, mazlavého mýdla a na trávníkové bělení. Nejjednodušší a 
vývojově nejstarší typ draslárny měl podobu jednoduché, nejčastěji patr-
ně roubené budovy na obdélném či čtvercovém půdorysu. Zcela chybělo 
vnitřní členění, do jediné místnosti byly situovány loužící kádě a odpařo-
vací kotel; kalcinační pec se ještě nevyskytovala. Stavebně se jednoduché 
potašárny po formální stránce nejvíce blížily jednoduchým technicko-
hospodářským stavbám – sušárnám, varnám povidel, vinným boudám 
apod. Někdy nemuselo jít ani o budovy speciálně určené k výrobě drasla, 
v době konjunktury bylo možné káděmi a kotli vybavit vhodnou kůlnu, 
nepoužívaný seník nebo stodolu. Výroba potaše mohla být také jen se-
zónní záležitostí. 

Kuřimské panství mělo draslárnu nejen v Kuřimi, ale také v Kři-
žínkově, jak se dozvídáme z kupní smlouvy Schnedl Dobruškové z roku 
1775. I když už byla majitelkou, žádala město Brno ještě v roce 1786 o za-
koupení 3 nových železných kotlů z blanenských železáren do kuřimské 
potašárny a pořízení nových dřevěných kádí na loužení popele. Často se 
potašárny stavěly nejen u tekoucí vody, ale také tam, kde pro draslárny byl 
dobrý odbyt (např. na  Besénku u Lomnice stávala panská valcha, v níž se 
upravovaly látky vyrobené lomnickými tkalci, a salajka na výrobu potaše, 
jehož se užívalo k bělení tohoto plátna). Jak postupoval rozvoj textilního 
odvětví v období manufaktur, tak rostl zájem o potašárny. V padesátých 
letech 18. století bylo již na Moravě 43 potašáren, z toho 15 v kraji br-
něnském (potašárna byla v Brně, Kuřimi, Křižínkově, Blansku, Tasově, 
Bystřici nad Pernštejnem, Boleradicích, Drnovicích, Neslovicích, Lomni-
ci u Tišnova, Bedřichově, Nedvědici, na Moravci, v Rosicích a Tišnově), 
v roce 1762 dokonce získala povolení přestavba staré zájezdní hospody v 
Milonicích na potašárnu. Růst počtu potašáren byl ukončen rokem 1768, 
kdy na Moravě bylo celkem 111 provozoven a v samotném brněnském 
kraji jich fungovalo 36 (na kuřimském panství přibyla ještě potašárna v 
Deblíně). Konjunktura potašáren trvala ještě větší část století 19., ale po-
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Draslárna v Poděbradech 1851,Woith 2003

Značka kuřimského pivovaru na dveřích palírny a bednářství naproti 
pivovaru, Vávra 2013

malu bylo primitivní a pracné získávání drasla louhováním popele vytla-
čováno efektivnějšími způsoby, a to nejen z důvodu větší poptávky dříví 
v jiných odvětvích a tím stoupající cenou, ale také zrušením roboty, tedy 
levné pracovní síly. Kuřimská potašárna prakticky zanikla odprodejem 
zařízení – kotlů - Mořici Wohlmuthovi z Rožínky dne 16. března roku 
1847. Pak už jen zůstala prázdná budova, která sloužila nájemci palírny na 
uskladnění dříví. Když nedostal od Brna peníze na opravu této zchátralé 
budovy, byla v roce 1848 stržena.

O palírně se dozvídáme především z hospodářských zápisů. Tak 
např. v roce 1674 se dochovala poznámka: „Při tvrzi Koržimi jest též pa-
lírně, v níž se pálí kvasnic, které sládek povinen dávat jest, časem taky z 
obilí – počínaje z várky páleného po 4 mazych a každy maz po 4 gr., dráž 
i taky níž, jak kdy platí, vycházelo by za 144 mázů ročně užitku 19 zl.“ Na 
kuřimském panství se pálila pálenka z jalovce, vinných a pivovarnických 
kvasnic, ovoce, ale nejvíce ze sladu a žitného šrotu. Od roku 1678 byla pa-
lírna pronajímána vinopalcům, protože pro panství byl pronájem výhod-
nější (průměrně panství získalo z pronájmu palírny 174 rýnských zlatých, 
zatímco když mělo palírnu ve vlastním užívání, průměrný čistý zisk činil 
pouze necelých 88 rýnských zlatých). Nájemci palírny a potašárny - stej-
ně jako pivovaru -  byli židovští obchodníci.

Kupní smlouvou z 5. února 1802 byla koupena palírna naproti 
pivovaru a draslárna za pivovarem na Slárné (místní označení také na 
Salajce nebo na Salárně) z konkurzní podstaty po Kateřině Dobruškové 
Ašerem Grünhutem za 15 414 zl. 10 ½ kr.  

Zajímavostí bylo, že se v Kuřimi pálil také likérový rosol, též roso-
glio, neboli rosolka. To je slabě slazená pálenka na rozdíl od silněji slaze-
ných likérů a velmi slazených krémů. Okořeňuje se vanilkou, skořicí, po-
merančovými květy apod. Původně byly rosolky připravovány z rosnatky 
což je masožravá slatinná rostlina, podle níž likér dostal své jméno. První 
Rosoglio bylo vyrobeno v Itálii v roce 1332, za hranice se pak dováželo v 
lahvích opletených rákosem. Tento likér byl považován za lék na mnoho 
nemocí. Dokonce i dnes je doporučován jako homeopatický lék na černý 
kašel. Tak o tom ostatně píše ve svém Herbáři anglický botanik 17. stole-
tí Nicholas Culperer. V 17. století se rosoglio vyrábělo také ve Francii a 
bylo velmi oblíbené. První, kdo začal rosoglio vyrábět u nás, byl fabrikant 
Franz Heinz z Horního Benešova roku 1783. Cena jedné láhve rosolky se 
pohybovala mezi 36 krejcary až 1 zlatým a 36 krejcary. 

A to už je opravdu všechno, co bylo o kuřimských řemeslnících 
shromážděno a předloženo čtenářům Zlobice. Pokud Vám zde chybělo 
jméno některého Vašeho předka, který se řemeslem v Kuřimi zabýval, 
ozvěte se. Shromážděné materiály budou nadále sloužit k poznání naší 
historie a tak by bylo škoda nepřipomenout právě toho Vašeho pradě-
dečka….

Jitka Sikorová

Seznam použitých pramenů a literatury 
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Archiv města Brna: Velkostatek Kuřim, Cechy města Brna
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Kuřimští řemeslníci v 1. po-
lovině 19. století

Použité matriky:
MZA, matrika úmrtí Kuřim 1784 – 1806, inv. č. 1278 (použity jen roky 

1800 – 1806)
MZA, matrika úmrtí Kuřim 1807 – 1844, inv. č. 1279 (použita celá)
MZA, matrika úmrtí Kuřim 1845 – 1898, inv. č. 1280 (použity jen roky 

1845 – 1850)
Byly použity záznamy z úmrtních matrik obce Kuřimi – v těch pí-

sař velmi poctivě zaznamenal i povolání osob, kterých se záznam v mat-
rice týkal. Téměř ke každému řemeslníku bylo nalezeno více záznamů (u 
některých se objevilo i více než deset záznamů).  Většinou se jednalo o 
úmrtí dětí dotyčných řemeslníků (v té době byla dětská úmrtnost vysoká 
a nevyhnula se téměř žádné rodině) a při té příležitosti bylo zaznamenáno 
i jméno otce a jeho povolání. Samozřejmostí byl záznam čísla domu, a 
tak je možné spolehlivě lokalizovat některé provozovny, jako například 
hostinec v čísle 18, dále pekárnu v čísle 60, řeznictví v čísle 21 a další. 
Kromě panských řemeslníků, kteří se nacházejí v archivních záznamech, 
bylo možno v úmrtní matrice nalézt drobné řemeslníky a množství zají-
mavých profesí.  

Z těchto matričních záznamů samozřejmě nelze přesně zjistit, kdy 
dotyčný řemeslník začal své řemeslo vykonávat ani kdy se svou činností 
skončil – lze pouze velmi, ale opravdu velmi zhruba určit v jakém časo-
vém období řemeslník v Kuřimi působil. U jmen je uvedeno povolání, 
číslo domu a časové rozmezí, kdy se jeho jméno v matrice objevuje. Po-
kud je u data uveden křížek, znamená to úmrtí samotného řemeslníka. U 
mnohých však datum úmrtí není – je to dáno především tím, že se jedná 
o časový výsek první poloviny 19. století, dále, že někteří zde byli pouze 
na zaučení a jiní hledali lepší odbytiště pro své výrobky a služby a tudíž 
se odstěhovali jinam.

Pekaři:
Johann Fiala – pekař – č. 60 – r. 1800
Franz Votava – pekař – č. 58 – r. 1801
Franz Stria – pekař – č. 60 – r. 1806
Franz Suchánek – pekař – č. 60 – r. 1814 – 1815
Matěj Hala – pekař – č. 60 – r. 1823 – 1839 † (pouze jeden záznam pro 

dům č. 61 – r. 1835, kdy zemřel jeho syn. Může se jednat i o chybu 
písaře nebo se tam přestěhoval. V roce 1839 ale sám pekař Hala 
umírá v č. 60 ve věku 52 let)

Franz Pipper – pekařský mistr – č. 62 – r. 1836, č. 60 – r. 1837

Poznámka: označení pekaře či pekařského mistra písaři uváděli libo-
volně a u jedné a té samé osoby označení volně měnili. 

Řezníci
Mathias Matoušek – řezník – č. 21 – r. 1804 – 1822 †
Mathias Matoušek – řezník – č. 21 – r. 1833 - 1848 † (zemřel v č. 105) 
Anton Matoušek – řeznický mistr – č. 23, č. 45 – r. 1839 - 1846

Hostinští
František Kalivoda – hostinský – č. 18 – r. 1803
Jiří Jedlička – hostinský – č. 18 – r. 1812 † (zemřel ve věku 74 let, označen 

jako bývalý, zřejmě tedy již delší dobu nebyl činný)
Jan Jokeš – hostinský – č. 18 – r. 1815 – 1841 † (zemřel v září 1841)
Jan Orator – hostinský – č. 18 – r. 1841 (2.3. 1840 se oženil s dcerou Jana 

Jokeše, Matildou, která však v listopadu 1841zemřela. Byl profesí 
řeznický tovaryš a syn hostinského Jana Oratora z Lažánek.)

Kováři
Jakub Svoboda – kovářský tovaryš – č. 124 – r. 1804
František Štětina – kovář – č. 61 – r. 1806
Šimon Dřevo – podkovář – č. 8 – r. 1810 †
František Bindritsch (Bindrič – později písař začal psát jméno s počáteč-

ním P) – uváděn jako podkovář, panský kovář, kovářský mistr – č. 
21, č. 18 – r. 1802 – 1843 † (zemřel ve věku 78 let)

Jan Štětina – obecní kovář – č. 61 – r. 1804 – 1821 † (zemřel ve věku 50 let)
František Štětina – kovář – č. 61 – r. 1814 † (zemřel ve věku 78 let)
František Štětina – kovář – č. 61 – r. 1840 - 1843
Martin Lacina – kovář – č. 21 – r. 1831
Karel Lorenz – kovářský mistr – č. 61 – r. 1831 - 1834
Josef Kvokal – kovářský nájemce – č. 21, č. 62 – r. 1833 - 1847

Tkalci
František Urbánek – tkadlec – č. 110 – r. 1806
František Bělohrad – tkadlec – č. 146 – r. 1802 - 1806
Jakub Bučan – tkadlec – č. 134 – r. 1804 - 1806
Jan Mraz – tkadlec – č. 141 – r. 1804 - 1811
Tomáš Bělohrad – tkadlec – č. 31 – r. 1802 – 1831 † (zemřel ve věku 63 let)
Ignác Haupt – tkadlec – č. 146 – r. 1809 – 1814 † (zemřel ve věku 60 let)
Jan Kouta – tkadlec – č. 31 – r. 1809 (v tom roce již mrtvý – připomíná 

se pouze jeho vdova)
Bartoloměj Slavíček – tkadlec z Boskovic – č. 59 – r. 1822 † (zemřel ve 

věku 28 let)

Krejčí
Václav Skala – krejčí – č. 23 – r.  1801 – 1805 † (zemřel ve věku 48 let)
Jiří Vich – krejčí – č. 119 – r. 1804 (zemřel ve věku 27 let)
Josef Olešovský – krejčí – č. 15, č. 132 – r. 1804 - 1806
Matěj Hluska – krejčí – č. 96, č. 147, č. 167, č. 136, č. 48, č. 69 – r. 1802 - 1838
Libor Tureček – krejčí – č. 110, č. 85, č. 155, č. 23, č. 1, č. 76 – r. 1807 – 

1822 † (zemřel ve věku 44 let)
Jan Žďárský – krejčovský mistr – č. 119 – r. 1808 - 1843
Matěj Luska – krejčí – č. 158 – r. 1810
Martin Odehnal – krejčí – č. 111, č. 87 – r. 1810 – 1827
Václav Kelik – krejčí – č. 113 – r. 1810
Václav Vich – krejčí – č. 119 nebo č. 19 (písař buď vynechal jednu číslici 

nebo  se přestěhovali) – r. 1814 – 1816 † (zemřel ve věku 65 let)
Josef Holešovský – krejčí – č. 132 – r. 1816
Vincenc Böhm – krejčí – č. 151, č. 150 – r. 1819 – 1848 † (zemřel ve věku 

56 let)
Jan Studený – krejčí – č. 155 – r. 1824 - 1826
Jan Kolář – krejčí – č. 92 – r. 1825 – 1828
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Matouš Horák – krejčí – č. 164 – r. 1825 † (zemřel ve věku 24 let)
Fabian Pauser – krejčí – č. 120 – r. 1827 † (zemřel ve věku 28 let)
Jiří Závodník – krejčovský tovaryš – č. 111 – r. 1827 † (zemřel ve věku 39 let)
František Stollhaus – krejčovský tovaryš – č. 107 – r. 1833 † (zemřel ve 

věku 32 let)
František Horák – krejčí – č. 24 – r. 1835
Tomáš Tříska – krejčí – č. 124 – r. 1839 † (zemřel ve věku 48 let)
Alois Žaloudek – krejčovský mistr – č. 137, č. 138 – r. 1836 - 1844
Kašpar Popek – krejčovský mistr – č. 161 – r. 1848 

Obuvníci
Matouš Panovský – švec – č. 99 – r. 1801
František Pauser – obuvník – č. 130 – r. 1801 – 1809 † (zemřel ve věku 57 let)
František Oehl – obuvník – č. 106 – r. 1802 – 1809
Václav Crhák – švec – č. 140, č. 96 – r. 1812 – 1850 (Zřejmě před ním 

působil v Kuřimi na stejné adrese i jeho otec Josef, neboť v roce 
1817 na stejné adrese umírá i jeho vdova ve věku 85 let – zřejmě 
to byli rodiče Václava Crháka – on sám v Kuřimi nezemřel, zřejmě 
se odstěhoval)

Jan Šváb – švec – č. 114 – 1814 † (zemřel ve věku 39 let)
Jan Šváb – švec – č. 114 – r. 1821 - 1848
Josef Brandejský – švec – č. 23, č. 16, č. 21 – r. 1802 – 1845 † (zemřel ve 

věku 80 let, přežil svého syna o 3 měsíce)
Josef Brandejský – švec – č. 21 – r. 1845 † (zemřel ve věku 31 let)
Prokop Brtílek (později jméno uváděno jako Trtílek – švec – č. 110, č. 

147, č. 126 – r. 1823 – 1830 † (zemřel ve věku 60 let)
František Hala – švec – č. 88 (k roku 1828 se připomíná pouze jeho vdova)
Šebestián Hořil – švec – č. 120 – r. 1829 † (zemřel ve věku 32 let)
Josef Peter – švec – č. 28 – r. 1831 † (zemřel ve věku 39 let)
Klement Studený – švec – č. 141 – r. 1834 - 1837 
Josef Štěpánek – obuvnický učeň – č. 36 – r. 1848 † (zemřel ve věku 14 let)
František Böhm – švec – č. 150 – r. 1850

Rukavičkáři
František Dřeza – rukavičkář – č. 32, č. 36 – r. 1831 - 1835 †  (zemřel ve 

věku 41 let)

Pletaři punčoch
Jan Ondrášek – pletař punčoch – č. 117 – r. 1802 
Josef Ondrášek - pletař punčoch – č. 110 – r. 1816 (již mrtev, připomíná 

se pouze jeho vdova)

Obecní pastýři
Filip Grula – obecní pastýř – č. 1 – r. 1801
Václav Kosmáček – pasák krav – č. 1 – r. 1801 † (zemřel ve věku 60 let)
Josef Kotalek – pasák krav – č. 47 – r. 1806
Josef Halasek – obecní pastýř – č. 1 – r. 1802 - 1806
Lorenz Činčara – obecní pastýř – č. 1, č. 88 – r. 1803 (1808 už se připo-

míná jen jeho vdova)
Josef Halauška – obecní pastýř – č. 1 – r. 1809 - 1813
Tomáš Formánek – pastýř, pastevec (dobytka) – č. 86 – r. 1813
Jan Činčara – obecní pastýř – č. 2 – r. 1817 † (zemřel ve věku 49 let)
Josef Martínek – panský ovčák – č. 47 – r. 1825 - 1837 
Adam Formánek – obecní pastýř – č. 1 – r. 1845
Jan Křivánek – obecní pastýř – č. 1 – r. 1848 
Adam Křivánek – obecní pastýř – č. – r. 1848 (Adam byl zřejmě syn Jana 

Křivánka)
Martin Servinský – dvorský pastýř – č. 91 – r. 1848

Pohodní (rasové)
Karel Lahoda – pohodný – č. 102 – r. 1801
Filip Krüber – pohodný – č. 102 – r. 1808 - 1811
Augustin Herz – pohodný – č. 102 – r. 1817

Sládci
Václav Riessler – sládek – č. 50 – r. 1803 
Josef Beneš – sládek – č. 50, č. 51 – r. 1814 - 1826

Bednáři
Josef Vávra – bednář – č. 62 – r. 1804
Vavřinec  Dejdar – bednář – č. 104 – r. 1813
Šebestián Škrob – bednář – č. 91 – r. 1825 - 1827

Jakub Havlík – bednář – č. 104, č. 23, č. 149 – r. 1803 - 1849 † (zemřel ve 
věku 76 let)

Václav Tříska – bednářský tovaryš – č. 91 – r. 1827 
Dominik Vaněk – bednářský mistr – č. 50 – r. 1827 † (zemřel ve věku 59 let)
Klement Vaněk – bednář – č. 35, č. 16 – r. 1837 - 1847

Truhláři
Jan Mahaliczek – truhlář – č. 76 – r. 1800 † (zemřel ve věku 28 let)
Josef Handl – truhlář – č. 130 – r. 1808 (k tomu roku se připomíná pouze 

jeho vdova)
Ignác Strážnický – truhlář – č. 117 – r. 1813 - 1847
Antonín Handl – truhlář – č. 105 – r. 1826 † (zemřel ve věku 74 let)  
František Klíma – hnanec, truhlářský tovaryš z Brna – č. 104 – r. 1839 - 1842 
Pavel Chalupa – truhlářský tovaryš – č. 22 – r. 1841 † (zemřel ve věku 29 let)
Jan Strážnický – truhlářský mistr – č. 117 – r. 1844 - 1848
Ignác Tříska – truhlářský tovaryš – č. 126 – r. 1847 † (zemřel ve věku 21 let)
Josef Vlk – truhlář – č. 124 – r. 1850

Tesaři 
Tomáš Hala – tesař – č. 128 – r. 1809 – 1839 † (zemřel ve věku 70 let)
Kašpar Hala – tesař – č. 64 – r. 1804 † (zemřel ve věku 58 let)
Tomáš Kouřil – tesař – č. 101 – r. 1812 (zemřel ve věku okolo 50 let – 

odhadnuto písařem)
František Antonín – tesařský tovaryš – č. 135 – r. 1823
František Vlk – tesařský tovaryš – č. 76 – r. 1842
Karel Syrka – tesařský mistr – č. 144 – r. 1843
Vincenc Dvořáček – tesař – č. 110 – r. 1843 †  (zemřel ve věku 33 let)
Jan Vlk – tesař – č. 144 – r. 1844 
Bernard Foukal – tesař – č. 110 – r. 1849 † (zemřel ve věku 48 let)

Zedníci
Pavel Šváb – zedník – č. 140 – r. 1805
Antonín Šváb – zedník – č. 141 – r. 1805
Jan Holoubek – zednický tovaryš, později zedník – č. 135, č. 36 – r. 1834 - 1837
Jan Kouřil – zedník – č. 116 – r. 1844
Jan Holub – zednický tovaryš – č. 173 – r. 1848

Sedláři
Jan Röhringer – sedlářský mistr – č. 36 – r. 1812 - 1813
Augustin Studený – sedlář – č.  113, č. 165, č. 164 – r. 1826 - 1841

Zámečníci
Matěj Štýrský (Stiersky) – zámečník – č. 168 – r. 1836 - 1841

Řemenáři
Josef Maša – řemenář – č. 16 – r. 1805
Josef Blaška – řemenář – č. 23 – r. 1810

Koláři
Josef Dřeza – kolář – č. 21 – r. 1810 - 1816 † (zemřel ve věku 53 let)
Jan Dřeza – kolářský mistr – č. 21 – r. 1840 † (zemřel ve věku 42 let)
František Helán – kolářský mistr – č. 21 – r.  1844 - 1850

Učitelé
Karel Kořínek – učitel – č. 23 – r. 1801 † (zemřel ve věku 41 let)
Josef Štýrský (Stiersky) – učitel – č. 23 – r. 1812
Antonín Štýrský (Stiersky) – školní výpomoc nebo školník? – č. 36 – r. 

1843 † (zemřel ve věku 38 let)

Mlynáři
Karel Toufar – mlynář – č. 52 – r. 1806 - 1819
Martin Špalek – mlynář – č. 52 – r. 1831
Jan Žandovský – mlynář – č. 52 – r. 1847

Sklenáři
Josef Steckbauer – sklenář – č. 146 – r. 1816 (již mrtev – připomíná se 

jeho vdova)
Jan Steckbauer – sklenářský mistr – č. 146 – r. 1822 – 1840 † (zemřel ve 

věku 73 let)

Hrnčíři
František Pohanka – hrnčíř – č. 105 – r. 1833

Historie - náš seriál
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Nádeníci
Jiří Zavadil – nádeník – č. 117 – r. 1811 †  (zemřel ve věku 60 let)
Jiří Buček – nádeník – č. 153 – r. 1812 † (zemřel ve věku 90 let) 
Karel Boleslav – nádeník, domobranec  – č. 131, č. 136 – r. 1812 - 1814
František Böhm – nádeník – č. 118 – r. 1815 † (zemřel ve věku 28 let)
Josef Strnad – nádeník – č. 93 – r. 1817 † (zemřel ve věku 50 let)
Jiří Krejčí – nádeník – č. 109 (1818 se připomíná jen jeho vdova)
Jan Vojta – nádeník – č. 147 – r. 1820 † (zemřel ve věku 50 let)
Havel Mařa – nádeník – č. 151 – r. 1825
Václav Antonin – nádeník – č. 89, č. 131 – r. 1825 - 1826
František Chalupa – nádeník – č. 92 – r. 1826 † (zemřel ve věku 50 let)
Josef Popek – nádeník – č. 116 – r. 1826 
Jan Burian – nádeník – č. 115 – r. 1828
Josef Kotalek – nádeník – č. 92 – r. 1828
Matěj Kouřil – nádeník – č. 101 – r. 1844
Jiří Popek – nádeník – č. 100 – r. 1845 † (zemřel ve věku 50 let)
Martin Matuška – nádeník – č. 119 – r. 1848 † (zemřel ve věku 46 let)
Josef Brückner – nádeník – č. 111 – r. 1848 † (zemřel ve věku 48 let)
Jan Antl – nádeník – č. 125 – r. 1848
Jakub Konečný – nádeník – č. 166 – r. 1848
Bartoloměj Skácel – nádeník – č. 48 – r. 1850 † (zemřel ve věku 65 let na 

tyfus – v roce1850 zřejmě v Kuřimi řádil tyfus, neboť v matrice je 
o tyfu více záznamů)

Ranhojič 
František Essenther – panský ranhojič – č. 47, č. 167 – r. 1816 – 1840 

(zemřel ve věku 61 let – během života pochoval dvě manželky a 
několik dětí)

Cihláři
Jan Flon – cihlář – č. 101 – r. 1810 (pocházel z Třemešné v Čechách, není 

ale upřesněno z které Třemešné, vzhledem k tomu, že jich existuje 
několik)

Pokrývači
Ignác Jändl – pokrývač – č. 147 – r. 1813 † (zemřel ve věku 65 let)

Kožešníci
Karel Schaumann – kožešník – č. 70 – r. 1831

Obchodníci s tabákem
Státní monopol obchodování s tabákem v celé monarchii byl v 

roce 1764 za značnou sumu pronajat společnosti bohatých vídeňských 
Židů. Tato společnost měla úředníky, kteří se věnovali obchodu s tabá-
kem – byli to buď nájemci skladu „Taback Verleger“ nebo prodejci „Ta-
back-Trafikant“ jednoduše nazývaní „trafikanti“. 
Jan Pink – Tabacks Sub Verleger (podnájemce skladu) – č. 54 – r. 1825  
Jan Kohl – Taback Verleger, Tabacktrafikant  – č. 104, č. 35 – 1833 – 1838 

† (zemřel ve věku 60 let)

Obchodníci
Jan Ptáčník – kupec, hokynář – č. 70 – r. 1830 – 1831 † (zemřel ve věku 

62 let)
Karel Schlesinger – obchodník – č. 35 – r. 1840

Myslivci
Václav Vzácný – revírní myslivec z Kuřimi – č. 54 – r. 1835

Mgr. Sylvia Laurincová
Zdroje:
O obchodnících s tabákem: http://www.krnovskasynagoga.cz/ke%20

stazeni/zide_ve_starem_krnove.pdf
Matriky:
actapublica.eu
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Kuřimští řemeslníci v první 
polovině dvacátého století

Pro zjištění jmen řemeslníků a jejich místo pobytu (resp. dílny) 
byly využity paměti starousedlíků z Kuřimi, Chytilův úplný adresář z 
roku 1924 a kronika Jiřího Dvořáčka (Historie městyse Kuřimi od roku 
1226 do roku 1918. Kuřim 1951). Stejně jako u řemeslníků do roku 1848 
identifikovaných Mgr. Sylvií Laurincovou nelze předpokládat, že se jedná 
o bezchybný seznam, ale o pohled na bohatost a pestrost řemeslných po-
volání, která byla v Kuřimi zastoupena v těchto dvou obdobích. (Nutno 
dodat, že Kuřim při sčítání obyvatel v roce 1836 měla 1003 obyvatel, v 
roce 1900 dosáhla 1610 obyvatel, ale v roce 1950 již 4 131 obyvatel!). 
Aby byl pohled na rozmístění živnostníků na jednotlivých ulicích plastič-
tější, můžete se podívat na mapu z roku 1952, kterou pro výstavní účely 
poskytl Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, do které jsou domy ře-
meslníků – v meziválečném období do nástupu socialismu v roce 1950 
- zaznačeny. Tato mapa bude umístěná na zámku v Kuřimi.

Pekaři a cukráři:
Josef Votava – cukrárna ul. Legionářská č.p.181
Jaroš Albert – pekařství v ul. Tišnovská č.p. 60
Vlček Antonín- Legionářská č.p. 490
Votrubec Václav– cukrárna ul. Farského č.p. 366, po roce 1935 přestěho-

vaná na ul. Legionářskou
Vlček František- pekárna na ul. Tyršova č.p. 9
Vojta Alois-  Legionářská , v předzahrádce dnešní restaurace Stará škola
Eckstein Adolf  - Tyršova roh ul. Nádražní (dnes Motosport)

Řezníci
Mužík Vilém- hospoda a řeznictví v ul. Tišnovská 149
Svoboda František – řezník na Láznisku č.p. 91, později pracoval na nám. 

1. května č.p. 66
Monták Stanislav– řeznictví a uzenářství v domě u Popků nám.1.května 

č.p. 554
Popek Ondřej – řeznictví i hostinec, nám. 1. května  č.p. 66
Stojar Eduard- původní dům a řeznictví na ul.Husové č.p.328, potom roh 

Legionářské a Farského č.p. 212, přistavěli i ledárnu na led z rybní-
ka u dnešního mostku přes Kuřimku naproti Wellness

Veselý  Jaroslav – řezník v ul. Brněnská č.p. 259, po roce 1952 začal pra-
covat ve Slévárně

Vitula Josef – řezník kůzlat, ul. Zahradní č.p.244
Sehnal Antonín– řeznictví a hospoda na nám 1.května v budově radnice, 

dnes park před Albertem
Orátor Josef – řeznictví a hostinec na náměstí, dnes Albert

Hostinští
Vlk Jan – restaurace v ul. Farského, 60 míst u stolů
Mužík Vilém- hospoda a řeznictví v ul. Tišnovská č.p. 149, dříve Poláč-

kova hospoda
Popek Ondřej – řeznictví i hostinec, nám. 1. května  č.p. 66
Dvořáček – dnes hospoda u Mertů č.p. 224, kam chodil i básník Petr Bezruč
Studený Karel, Odehnal Zikmund – výletní hospoda na ul. Brněnská, v 

místě dnešních paneláků
Sehnal Antonín– řeznictví a hospoda na nám 1.května v budově radnice, 

dnes park před Albertem
Orátor Josef – řeznictví a hostinec na náměstí, dnes Albert
Poláček Jan- Jánská
Hotel (Restaurace u mostu) – Blatný, Zelená, Paulík – Legionářská 281
Orátor Eduard – hospoda s tanečním sálem (do roku 1929 ), ul. Tyršova 82

Krejčí
Malášek – krejčí v ulici Úvoz č.p. 618
Vlček František – krejčí, Podhoří č.p. 140
Toman  Otto, Toman Jakub – Otto krejčí vyučený ve Vídni, ul. Husova 

č.p. 278
Pavlík Miroslav – šil vojenské čepice, ul. Husova č.p. 321
Vlk Augustin, Vlk Valentýn – krejčí, ul. Legionářská č.p. 490, dílna v ulici 

Jiráskova 
Matěja Antonín- krejčí, ul. Legionářská č.p. 311
Elger Emil – krejčí, ul. Legionářská č.p. 299
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Hladík Jan – dámský krejčí, ul. Brněnská č.p. 168
Sedláček Emil – kalhotář, ul. Brněnská č.p. 449
Vermouzek Linhard–krejčí, ul. Farského č.p. 333
Vitula – šití čepic, ul. Legionářská č.p. 466
Šoustal František- krejčí na ul. Zahradní č.p.107
Přerost  Antonín – krejčí, ul. Havlíčkova č.p. 515
Pacek – šití čepic, ul. Havlíčkova č.p. 514
Hubený Josef - krejčí, ul. Komenského č.p. 426
Dvořák František – krejčí, Podhoří, potom se přestěhoval do Moravských 

Knínic
Votava Jan- krejčí, ulice Legionářská č.p. 101

Pletení punčoch a výroba klobouků
Halouzkovi – pletení punčoch, Brněnská č.p. 287
Ludmila Vaverková-Zavřelová - Salon Lída kloboučnictví – ul. Legionář-

ská č.p. 401
Špačkovi – pletení svetrů a punčoch, Tyršova č.p. 84
Odehnal Zikmund - punčochář  Třebízského č. p. 336

Ševci
Havel – roh ul. Buďárkové a Tišnovské v č.p. 58, původně šil boty v domě 

na nám.1.května č.p. 70
Havránek – měl dílnu na ul. Tišnovské č.p. 162
Nečas – Legionářská č.p. 402
Popek – obydlí a dílnu měl na ul. Brněnská, v místě před prvními paneláky
Kohoutek Alois – obuvník v ul. Farského č.p. 332
Mokrý – svrškař, příprava materiálu pro obuvníky, jeden ze zakladatelů 

Snahy, Legionářská č.p. 211
Filka František– obuvník, Legionářská č.p. 343
Fikejs František – obuvník, Tyršova č.p. 84
Pokorný – svrškař, ul. Pod Vinohrady
Němec Jakub – stolařství Zeman, ul. Legionářská 372
Svítil Alois – ul. Husova
Vitula František – Láznisko č.p. 11
Vlk Antonín – Brněnská v místě dnešní stavby bytového domu
Kožešníci
Malásek Ludvík - dílnu krátce na Tišnovské č.p. 162
Šojat Josef – ul. Třebízského  č.p.264
Trtílek Ota– Havlíčkova č.p. 506
Helán Josef– kožešník z ul. Dr. Vališe č.p. 435

Švadleny
Holcmanová Marie – bydlela na ul. Farského, ale provozovna byla v ul. 

Jiráskova
Křížová – v ulici Úvoz č.p. 574
Špidlová – Legionářská č.p.  402
Šubrtová – Legionářská č.p. 271

Čalouníci
Martínek Antonín– ulice Husová č.p. 326
Votava Kašpar, Votava Miloš – Legionářská č.p. 309
Nečas – ul. Legionářská č.p. 549

Sedláři a řemenáři
Malášek  Jan- sedlář a řemenář, nám 1. května 69
Vašek František/Všianský Josef – sedláři řemenáři v domě na ul. Legio-

nářská č.p.237

Holiči
Popek Jan– italský legionář, nám 1. května, dnes proluka mezi starou ško-

lou a obchodem
Vlček Bohumil/Chronc – holiči v domě na ul. Tyršova č. p. 83
Cápal Antonín– bydlel na Leginářské č. p. 342, salon měl na ul. Tišnovská
Studený Jan– Havlíčkova č. p. 445
Urban Alois – kadeřník a holič, ul. Legionářská č.p. 469
Studený Josef – po roce 1945 se přistěhoval z České, ul. Legionářská 

č.p.441

Knihař
Plšek Emil – Podhoří č. p. 248

Kominíci
Bartoš Josef – ul. Husova č.p. 329

Hermanová Anna – ul. Havlíčkova

Stáčírny piva
Vitula Antonín- Kout č. p. 34
Šoustal Vladimír – Brněnská č. p. 530
Vlk Josef – na hrázi zámeckého rybníka, č. p. 101

Koláři
Helán Josef – bydlel nejprve na Láznisku č.p. 93, dožíval pak na Křížkov-

ského č.p.53
Homolka – pracoval na statku, dílna v zahradě Legionářská č.p. 705 (ved-

le pošty) po roce 1948
Ralinovský Jan – kolářství vedl mezi rokem 1938-1946, poté se odstěho-

val do Šumné, Tyršova č.p.5
Kříž Rudolf – ul. Brněnská č.p.193
Němeček Josef – Havlíčkova č.p. 505
Pindryč František – nám. 1. května

Stolaři
Vitula Jan řečený fošna – ul. Husova č.p. 274
Trochta Jan – vyučen ve Vídni , vyráběl dýhovaný nábytek, ul. Brněnská 

č.p. 200
Zavřel Eduard – ul. Farského č.p. 562
Mazáč Lepold – ul. Úvoz č.p.340, dílnu měl od roku 1936, po válce pra-

coval u p. Novotného
Jílek Tomáš – ul. Tišnovská (nad trafikou)
Vitula Eduard, Martínek Eduard – když se Vitula stal starostou, převzal 

po něm Martínek, ul. Husova 

Bednář
Peša František – Legionářská 279, pracoval pro pivovar

Truhláři
Pánek František-mistr truhlářský, Tišnovská 43, za výlohou byly vystave-

ny rakve, u něj pracoval i p. Jan Krejčí z Podhoří  č.p. 12

Tesaři 
Novotný Josef – tesařský mistr a majitel pily v ul. Brněnská, v dnešní za-

hradě základní školy
Zavřel Josef – tesař , vlastnil i malý katr, Štefánikova č.p. 711
Kolář Josef- tesař z ul. Štefánikova č.p. 503

Zedníci, cihláři a stavitelé
Mičánek Jan - vlastník cihelny pod hřbitovem, bydlel v č. p. 68
Vitula  František– zednický mistr a výroba cementových produktů, bydlel 

na Podhoří, výrobnu měl na ul. Farského č.p.341 a Legionářské – 
výroba cementového zboží (překlady, skruže)

Janoušek Josef – zedník, Havlíčkova  č.p. 472
Orátorová Ludmila – vlastnila a pronajímala cihelnu v Kolébce
Huška –pokrývač, ul. Wolkerova
Orátor Eduard – cihelna, ul. Tyršova
Vitula Augustin – stavitel, ul. Legionářská (proluka jak se prodává zele-

nina)
Novotný František – stavitel, ul. Brněnská

Kamnáři
Knop Josef – stavěl kamna a krby, Zahradní č.p. 575
Krejčí –Pod Zárubou č. p. 542
Hanák Rudolf - Buďárkova

Natěrači a malíři
Popek – ul. Husova č. p. 283
Hrazděra Eduard – malíř, natěrač, domek měl na ul. Brněnské před prv-

ními paneláky
Vlk – fládroval nábytek, Třebízského č. p. 413
Mlénský Karel – ul. Vojtova č.p.674
Augustin Josef – Kout 
Popek Václav – Podhoří
Vermouzek – Vojtova č. p. 673

Doktoři,  lékárníci a porodní báby
Dr. Buďárek – bydlel v ul. Tišnovská č. p. 60
Kervitzer Jan – 1. lékárna v Kuřimi, Legionářská č. p. 303
Pochvalovská Kateřina - porodní bába, Legionářská č.p.324
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Muricovy sestry – lékárna v ulici Farského č.p. 332
Dr. Gottlieb – Havlíčkova č. p. 526
Dr. Vališ Hynek – praktický lékař, ul Vališova
Dr. Vališ Hynek mladší – zubní dentista, ul. Vališova
Kubová Anna- porodní asistentka v ulici Kout
Novák – zubní dentista v ul. Smetanova č. p. 451
Dr. Květoslav Müler – ul. Svatopluka Čecha, po roce 1945
Dr. Vladimír Jelínek – ul. Legionářská 334
Dr. Jelínková – zubní dentistka, ul. Legionářská 334
MUDr. Holý , MUDr.  Cimbálník –  zubaři ul. Vališova
Horáková Anna, porodní asistentka, ul. Jánská
MUDr. Hirt Otto – ul. Vališova

Mlynáři
Kříž Josef – mlýn pod zámeckým rybníkem, po jeho vyhoření postavil 

mlýn na ul. Husova č.p.408
Kaláb Josef ,Mrkos František, Procházka Ladislav – mlynáři, Husova č.p. 

408

Studnař
Boleslav Čeněk, Boleslav Antonín– Tyršova č. p. 2
Sedláček Rudolf – Třebízského č. p. 376

Střelmistr
Sedláček Ladislav – střelmistr v lomu Cimperk, Nerudova č. p. 656

Pískovna
Šoustal Oto – les numerka – písek vhodný ke zdění

Benzínová pumpa a opravna aut
Letocha Antonín - „ U Letochů“ – 1. pumpa a opravna aut v Kuřimi, Br-

něnská č. p. 465

Autodopravce
Mareš František – vlastnil 3 náklaďáky, kterými vozil materiál na stavbu 

dálnice za války, ul. Brněnská, dnes stavebniny

Kováři
Machač, Stejskal – kováři statku
Zavřel Jan – první dílna na ul. Brněnská, pak zbouráno – park za sokolov-

nou/mateřská školka, vystavěl kovárnu na Tyršove č. p. 655
Krejčí František/Loub Josef – Legionářská 275
Pindryč František -  kovárna na nám. 1.května, dnes park před Albertem

Klempíř a kovotlačitel
Jílek Ludvík, Kotouček Osvald - provozovna klempířství za dnešní budo-

vou Tišnovská č.p. 46
Kotyk- kovotlačil, kovové lustry, plechové konve apod., Dr. Vališe č.p. 

479
Huška Jan – pokrývač, ul. Wolkerova 

Zámečníci
Malásek Ludvík – Podhoří 
Vitula Fabian – zámečnická dílna v ul. Farského č. p. 285, později ul. Sme-

tanova (proti poště)
Studený Josef – Legionářská, v místě dnešní spořitelny, zahynul při náletu 

25. 8. 1944
Měchura  František– ul. Otevřená č. p. 553
Kolařík Karel – ul. Jiráskova č.p 395
Filka Filip –Hybešova  č.p. 357

Sklenář
Gazda Michal– sklenářství leželo zhruba v místech dnešní KB na nám. 

1. května

Zahradnictví
Hora Ladislav– velké zahradnictví na ul. Zahradní od dnešního domu č. 

p. 568 až k domu č.p.575
Minařík – zahradnictví na ul. Dr. Vališe č. p. 347
Zahradnictví v zámku (u dětského domu)
Zahradnictví u školního statku

Obchodníci
Hamřík Adolf a Ladislav-potraviny- ul. Tišnovská č.p.35, dnes lékárna

Přikryl, Šprojcar- obuv Baťa, ul. Tišnovská č. p., dnes dřevovýroba Javor
Bárta Josef– nucený výsek, ul. Tišnovská č. p.270, dnes Barvy, laky
Majerová Marie – Majerovy potraviny, ul. Tišnovská č. p. 325
Berková – občerstvení- pod lípou směrem do Moravských Knínic, napro-

ti pivovaru
Jurkovi František a Hedvika – obchod se smíšeným zbožím, Tišnovská č. 

p. 36, dnes Staprop
Vlček Petr – obchod potravinami ul. Tyršova č.p16
Oberreiter Alois – obchod potravinami, Legionářská č.p.360
Filka Antonín-  potraviny, Legionářská vedle domu dětí č.p. 338
Vlček Miloš – obchod smíšeným zbožím, Legionářská č.p. 322
Družstvo Včela – ul Tyršova č.p.160
Pindryč František – koloniál, v místě dnešní mateřské školky na ul. Br-

něnská
Mahrová Olga – papírnictví, Legionářská č.p.232
Špaček – potraviny zelenina, ul. Farského č.p. 366 (po Votrubcově cuk-

rárně)
Šoustal – koloniál, Legionářská č.p. 176
Zorník Josef - textil, Legionářská č.p. 176
Krejčí Jan – obchod s textilem, Legionářská č.p.375
Veselá Marie a Veselý Eduard– obchod potravinami, Legionářská č.p. 

155
Stříž – obchod s textilem, roh Legionářské a Husova č.p.587
Havránek František – prodej obuvi, Legionářská č.p.671
Kučera Leopold- obchod potravin, Tyršova č.p.83
Střítecká – papírnictví, ul. Komenského č.p.667
Tužka František – cukrovinky, nám. 1. května, před obchodem Hamřík 

(dřevěná bouda)
Kotoulová Cecilie – cukrovinky, nám. 1. května, před Floriánkem (dře-

věná bouda)
Vojta Alois – potraviny, papírnictví – ul. Legionářská
Vlk Antonín – prodej klobouků a čepic
Matějová Františka – mléko a drůbež, Podhoří 251
Macháčková – potraviny, Podhoří
Bartošová Marie – papírnictví, ul. Legionářská
Bartoš Antonín – jízdní kola, součástky, opravy, ul. Legionářská (vedle 

Vlčka Antonína)

Trafikanti
Pochvalovský  Emil – trafika na ul. Tišnovská č. p. 229
Rašovská – trafika na ul. Leginářská, v dnešní předzahrádce pizzerie La 

Bocca
Kotek Arnošt – trafika na ul. Brněnská v domě č.p.87
Vlk Jan - trafika na Legionářské č. p. 594
Hála Jaroslav – trafika u Floriánka

Instalatéři
Neumann Josef – instalatér, Podhoří ul. Kout
Neumann Miloš – instalatér, Podhoří ul. Kout, do roku 1946
Helán Martin – instalatér, Láznisko 43

Fotograf
Oprchal – fotograf, ul. Legionářská

Hodinář
Svoboda Vlastimil, ul. Legionářská č.p. 241 (pak holič Studený)

Potravinářská  výroba
Janáček František – potravinářská výroba (prášky do pečiva, šumáky, ba-

lené koření), ul. Vojtova 

Hajný
Popek Jan –Podhoří  č.p. 89

Ing. Jitka Sikorová

Redakce Zlobice děkuje Ing. Jitce Sikorové za všechny své zvída-
vé čtenáře za rozsáhlý soubor povídání o řemeslnících v panství Kuřim, 
který starším umožnil zavzpomínat a mladším poodhalil závoj historie 
vlastního města a okolí. „Mapa řemeslníků“ bude přes prázdniny nain-
stalována na veřejně přístupné chodbě na zámku Kuřim.
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HODOVÉ STŘÍPKY
Vážení přátelé a příznivci Bab z Kuřimi,

srdečně vás zveme na 2. Babské hody. Budeme se vás snažit 
pobavit dobrou hudbou (Kyničan a Galáni) i tancem (naším 
u vaším) a i pro vaše děti je připravená zábava, jako je ma-

lování na obličej, maňáskové divadélko a další. A nebojte se 
- jelikož víme, že k hodům neodmyslitelně patří i dobré jídlo 

a pití, všichni si přijdou na své.
Těšíme se na vás

Baby z Kuřimi

Život se zvířaty

Péče o psa v létě
Vrcholí čas dovolených a Vy určitě trávíte 

léto i se svým čtyřnohým miláčkem. Proto se nyní 
zaměříme na to, čemu byste měli věnovat zvýšenou 
pozornost právě v letních měsících.

Péče o srst: Psa, nebo kočku, stejně jako Vás 
určitě trápí nadměrné horko. Proto mnoho majitelů 
před letními prázdninami nechává své zvíře ostříhat. 
Nejen psi, ale i kočky mohou tuto proceduru podstoupit. Na léto se volí 
většinou krátký sestřih. Důležité je důkladné vystříhání oblasti meziprstí 
a okolí uší. Toto jsou místa, kde se nejvíc drží špína a vlhkost, proto je-li 
Váš pes milovník vodních hrátek, po příchodu domů jej pořádně vysušte. 
Není-li srst a kůže dostatečně suchá, může dojít k jejímu zapaření a ke 
vzniku tzv. „hot spotů“, povrchových zánětů kůže. Objevují se na místech, 
která se sama nevysuší, jako je oblasti krku, podpaží, ale i jinde. Takto po-
stižená místa je nutná ostříhat a ošetřují se dezinfekčními šampony, pre-
paráty proti svědění a v horších případech i antibiotiky. 

Uši a tlapky jsou také místa nejčastějšího úchytu osin. Osiny jsou 
semena z trav, která převážně v době kosení trav mohou psa, nebo i kočku 
pořádně potrápit. Osiny se nejčastěji uchycují v oblasti meziprstí, v uších, 
ale i pod víčky. Zvíře toto velmi bolí a svědí a dané místo si buď vylizuje 
(meziprstí), nebo si tře oči, nebo třepe hlavou, škrábe a tře si ucho. Osiny 
mají tendence cestovat, proto je nutno ji zavčas odstranit. Může dojít i k 
posunu do podkoží, nebo do středního ucha. Z těchto míst se osina již 
velmi špatně vytahuje a mnohdy je třeba zvíře sedovat. Proto tato místa 
pravidelně prohlížejte. 

Další problém, který může v letních měsících nastat, je nadměrné 
praskání polštářků na tlapkách. Chodíte-li s Vaším psem hodně po roze-
hřátých chodnících, je dobré si pořídit nějaký ochranný krém na tlapky a 
tímto mu je ošetřovat. Pokud můžete, choďte raději po trávě. 

V letních měsících také stoupá počet klíšťat. Existuje mnoho pre-
parátů s protiparazitárním a repelentním účinkem. Je dobré se poradit s 
veterinárním lékařem, ten Vám jistě poradí, zda je pro Vašeho psa vhodná 
pipeta, spray nebo obojek. Také Vy již možná máte své zkušenosti. Neza-
pomeňte ale na včasnost podání, a také na správnou aplikaci. Co se týče 
očkování proti chorobám přenášeným klíšťaty, u psů se očkuje proti lym-
ské borelióze, ale toto očkování je vhodné provádět již koncem zimy. V 
případě, že na Vašem psu nebo kočce klíště objevíte, rozhodně jej ničím 
nezakapávejte. Klíště se začne dusit, zvracet a výrazně zvýšíte riziko pře-
nosu chorob. Klíště pomocí pinzety nebo speciálních kleštiček vytočte 
(je jedno, jestli po směru, nebo proti směru hodinových ručiček) a ránu 
po klíštěti vydezinfikujte nejlépe jodovou tinkturou, nebo dezinfekcí na 
bázi jódu. Klíště nerozmačkávejte nehty, spláchněte jej horkou vodou do 
umyvadla. Pokud se Vám klíště utrhne a zůstane v kůži hlavička, pak už 
musíte jedině navštívit veterinárního lékaře, ať utrženou hlavičku odstra-
ní. Může být totiž příčinou zánětu a následných kožních problémů.

Pokud se psem cestujete do zahraničí, použijte protiparazitární 
preparát s účinnou látkou i proti pakomárům. Ti se vyskytují převážně 
v jižních zemích a jsou přenašeči mnohých nemocí, které se u nás běžně 
nevyskytují, jako je srdeční červivost, leishmanióza, apod. Mezi nejčastěji 
používané preparáty jsou spot-ony s účinnou látkou selamectinum, nebo 
imidaclopridum a moxidectinum s účinností na srdeční červivost.  

Obecné pravidlo, které platí pro letní měsíce je nevycházet se psy 
ven přes poledne, kdy jsou teploty nejvyšší a dodávat pravidelně tekutiny. 
V případě, že jedete se zvířetem na delší cestu autem, je dobré i pro Vás 
jet v noci, eventuálně dělat po cca dvou hodinách přestávky a opět pra-
videlně dodávat tekutiny. V případě přehřátí psa jej uložte do nejchlad-
nější místnosti a ochlazujte mu tlapky a uši. Rozhodně není vhodné psa 
polévat ledovou vodou. Může dojít k teplotnímu šoku v důsledku náhlé 
změny tělesné teploty. Je lepší jej obložit studenými ručníky. 

V případě jakýchkoliv problémů neváhejte kontaktovat Vašeho 
veterinárního lékaře. 

Příjemné slunečné léto bez zbytečných starostí a problémů Vám 
přejí

www.vet-kurim.wz.cz
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková
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červenec 2014
Pátek 4. července, zámek Kuřim, Club Escape

7.  Summer Dance party & Mix DJ George
Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou 
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Přijďte oslavit začátek prázdnin.  Vstup zdarma. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

 Pátek 11. července 19:15, zámek Kuřim, Club Escape a nádvoří zámku
 Kuřimský běs - festival �lmového hororu

19.15 Odpad! Česko, 2013, 8 min. Režie: Josef “choze” Blažek. Projekce s účastí režiséra.
19:35 Zrůdy (Freaks), USA, 1932, 64 min. Režie: Tod Browning.
21:10 (nádvoří zámku) V zajetí démonů (�e Conjuring). USA, 2013, 112 min. Režie: James Wan.
23:20 (nádvoří zámku) Vymítač ďábla (�e Exorcist). USA, 1973, 122 min. Režie: William Friedkin.
1:30 Hodinový manžel. Česko, 2013, 12 min. Režie: František Vaculík.
Cena za celou akci: 120 Kč.

Sobota 12. července, zámek Kuřim, Club Escape
Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás.  Letní 
atmosféra v příjemném prostředí klubu. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 18. července 18:00, zámek Kuřim, Club Escape, nádvoří zámku

Exclusive Stately Open Air 2014
Open air sezóna roku 2014 právě přichází a s ní i kuřimský festival Exclusive stately open air. Exclusivní neje-
nom z názvu, ale taktéž ve výběru vystupujících nebo zvukovém či světelném provedení hlavní scény. Základ-
ním kamenem, jak už jste zvyklí, bude velmi kvalitní sound na main stage o 14 kW. Nebude chybět ani laser 
show či projekce. Zařádit si budete moci na dvou podiích, na kterých vystoupí celkem 23 účinkujících všech 
stylů elektronické hudby.
OUTDOOR MAIN STAGE. Hlavní stage bude postavena na unikátním nádvoří kuřimského zámku, kde 
se vystřídají postupně styly house, tech-house, techno a hardgroove techno. DJ´s: Revelation Point, No-On, 
Dazy & Nee‘o, Mark Smith, Wolf (b-day set), Pete Ripe, Alexx, �omazz B.
INDOOR ESCAPE STAGE Club Escape nabídne druhou stage, kde se bude hrát po celou dobu festivalu 
house, tech-house, minimal, tech-minimal, electro a techno ve všech jeho odnožích. DJ´s: Matimur vs. Merf-
linger, Typhone, Cruz, Jan Willert, Foxx, Carl W, Mort´n, Fitch, Quiks, Naker, Sugestkonstans.
K dispozici bude dostatečné množství barů jak v klubu Escape, tak na samotném nádvoří, chybět nebude ani 
grill bar. Ceny vstupného i občerstvení budou velmi lidové ke spokojenosti všech návštěvníků ESOA! Vstup 
100 Kč. Start: 18.00.

Sobota 19. července, areál za ZŠ Komenského

2. babské hody
15:00 Posvěcení hodů v kostele sv. Maří Magdalény
15:00 Otevření hodové vesničky na Komendě – program pro děti
16:00 Cimbálová muzika Kyničan – tanečky stárek
20:00 Večerní zábava – Dechová kapela Galáni, Oldies Party, Překvapení stárek, Tombola
Pořádá Kuřimský Dámský Klub (KuDaK). Vstupné na večerní zábavu 90 Kč, odpolední program zdarma.

Neděle 20. července 19:30, kostel sv. Maří Magdalény

Jitka Šuranská a Beata Bocek
Jitka Šuranská je houslistka a zpěvačka. Vyrůstala v Kudlovicích, vesnici  poblíž Uherského Hradiště, srdci 
moravského Slovácka. Po léta hrála a zpívala ve vynikající Cimbálové muzice Stanislava Gabriela. Vystudova-
la konzervatoř v Brně a uměleckou vysokou školu v Ostravě. Byla členkou 	lharmonie ve Zlíně. V roce 2005 
získala Anděla v kategorii worlds music a etno s Jiřím Plockem za album Písňobraní. V roce 2013 přidala 
druhého za své album Nězachoď slunečko. Hraje především moravské lidové písně, skvěle zpívá a prostřed-
nictvím techniky si k tomu hraje na několikery housle naráz. 
Beata Bocek je z Dolního Žukova u Třince. Beata Bocek – textařka, zpěvačka, skladatelka. Zpívá polsky, česky 
i jinak. Hraje na kytaru, harmoniku, ukulele, koncovku a mbiru. Vystudovala speciální pedagogiku v Litomyš-
li. Hodně cestuje. Poslední měsíce strávila na Novém Zélandu. V roce 2013 byla nominována na anděla za 
desku Ja tutaj mieszkam. Můžete se těšit na písně lidové, její vlastní i třeba zhudebněnou modlitbu Tomase 
Moora.  Obě dámy si vzájemně vypomáhají v doprovodu a do Kuřimi přijedou z festivalu Colours of Ostrava. 
Vstup volný.

Čtvrtek 24. července 20:00, zámek Kuřim, nádvoří zámku 

Keltský večer s kapelami Sliotar a Matching Ties
Každoroční minifestival irské - keltské muziky na nádvoří kuřimského zámku. Sliotar je irské trio, které vznik-
lo v roce 1996 v Dublinu, kombinuje tradiční irskou hudbu s moderním zvukem. Trio má za sebou přes 2000 
koncertů a hraje po celé Evropě, kde bývá pravidelným hostem festivalů v Německu, Belgii, Francii, Itálii, 
Rakousku nebo Finsku. Jejich hudba je nabitá obrovskou energií a výraznou roli v ní hrají irské dudy a �étny. 
V Kuřimi jsou každý rok.
Matching Ties je mezinárodní akustická skupina (USA, GBR, IRL, GER), která má své sídlo v jihovýchod-
ním Německu. Jejich unikátní směs tradiční irské / keltské lidové s moderním nádechem a dotekem americ-
kého bluegrassu a horské hudby je jejich ochranná známka. Členové Matching Ties patří mezi nejlepší multi-
instrumentalisty Evropské folkové scény (složení: kytara, mandola, mandolína, buzuki, foukací harmonika, 
irské dudy, �étny, whistle, housle, basa). Od roku 1986 odehráli více než 3000 koncertů po celé Evropě a 
Spojených státech. Pořadatel SCKD. Vstup v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej KD a Club 
Escape.

Pátek 25. července, zámek Kuřim, Club Escape
Summer Dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou 
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Vstup zdarma.

Výstava

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 a 
13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556, 
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu),  Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá: 
8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna 
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Červenec, srpen, Městská knihovna

Vytvořeno s láskou 
Vše, co nás obklopuje - přátelé, prostředí a věci - vytváří náš vnitřní svět. Cílem každého z nás je být šťastný  a 
toužíme dělat jen to, co nás baví.  Máme pro vás důležitý vzkaz: „Následujte své sny!“  a srdečně vás zveme na 
autorskou výstavu těch našich.
Radka Praxová - patchwork - obaly na knihy, hračky, tašky, polštářky, prostírání,
Lenka Sedláčková -  kouzelné obrázky - intuitivní kresba
Jana Du�ová  - háčkované korálky
Prodejní výstava bude přístupná v prostorách knihovny od 2. července 2014 v půjčovní době. 
Vstup volný.

Na měsíc srpen připravujeme v rámci Kuřim-
ského zámeckého kulturního léta:

Letní kino na zámku
Poprvé v digitálním formátu projekce. Proběhne o 11. do 20. srpna. Vstupné 60 Kč, rodinné 150 Kč na 	lm. 
Předběžná dramaturgie:

11. 8. Prodloužený víkend 
12. 8.  Walesa: Člověk naděje  

13. 8. J. Edgar
14. 8. Pařba v Bangkoku

15. 8. Čtyřlístek ve službách krále
16. 8. Hobit: Neočekávaná cesta

17. 8. Velký Gatsby
18. 8. Rozkoš 

19. 8. Rock of Ages
Pozor! Může dojít k výměně za novější 	lmy. Podrobněji v srpnovém letáku.

22. – 23. srpna Divadlo pod MASkou
Divadelní přehlídku pořádá MAS Brána Brněnska

Spolek přátel hudby Kuřim - 
Předprodej abonenetek na sezónu 2014-2015 zahájen:

Čtvrtek 25. září 2014 - Viola fantazií opředená
Jitka Hosprová (viola) a Jitka Čechová (klavír)

Středa 15. října - Trio B. Martinů
P. Jiříkovský (klavír), J. Matějka (violoncello), P. Šafařík (housle)

Středa 12. listopadu - Duchovní hudba neznámá
Martin Jakubíček (varhany) a sbor LSDa 
Chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Ćtvrtek 11. prosince - České hudební dialogy
Štěpán Gra�e (housle) a Igor Adrašev (klavír)

Pondělí 12. ledna 2015 - Novoroční koncert s přípitkem
Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté

Úterý 10. února  - Skladby českých a světových skladatelů
České saxofonové kvarteto
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 3. března  - Maurice Ensemble Prague 
(Michaela Kapustová – mezzosopran, Bledar Zajmi – violoncello, Richard Pohl – klavír)

Středa 22. dubna - Nezachoď slunečko
Jitka Šuranská, Pacora Trio a Marek Pastírik
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 12. května - Prémie
(Pěvecká soutěž Jakuba Pustiny – koncert vítězů)

Abonentky jsou přenosné. Není-li uvedeno jinak, koná se v komorním sále ZUŠ Kuřim. Začátky vždy v 
19:30. Změna programu vyhrazena.

Provozní doba knihovny o prázdninách (červenec-srpen)
Dospělí: Pondělí, úterý zavřeno
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
 
Děti a mládež: Pondělí, úterý zavřeno
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek, pátek zavřeno

 25. srpna  - 5. září 2014  bude z důvodu revize knihovního fondu  uzavřeno oddělení pro dospělé čtenáře 
městské knihovny (1.patro). 
Oddělení pro děti bude otevřeno s běžnou půjčovní dobou.

Provozní doba Společenského centra Kulturní dům o prázdninách:
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý, středa, čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek zavřeno

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Út. 1. 7. fa Alfa Bruntál, st. 9. a čt. 10. 7. Etcimex. 
Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky pří-
jmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý. 
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červenec 2014
Pátek 4. července, zámek Kuřim, Club Escape

7.  Summer Dance party & Mix DJ George
Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou 
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Přijďte oslavit začátek prázdnin.  Vstup zdarma. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

 Pátek 11. července 19:15, zámek Kuřim, Club Escape a nádvoří zámku
 Kuřimský běs - festival �lmového hororu

19.15 Odpad! Česko, 2013, 8 min. Režie: Josef “choze” Blažek. Projekce s účastí režiséra.
19:35 Zrůdy (Freaks), USA, 1932, 64 min. Režie: Tod Browning.
21:10 (nádvoří zámku) V zajetí démonů (�e Conjuring). USA, 2013, 112 min. Režie: James Wan.
23:20 (nádvoří zámku) Vymítač ďábla (�e Exorcist). USA, 1973, 122 min. Režie: William Friedkin.
1:30 Hodinový manžel. Česko, 2013, 12 min. Režie: František Vaculík.
Cena za celou akci: 120 Kč.

Sobota 12. července, zámek Kuřim, Club Escape
Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás.  Letní 
atmosféra v příjemném prostředí klubu. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 18. července 18:00, zámek Kuřim, Club Escape, nádvoří zámku

Exclusive Stately Open Air 2014
Open air sezóna roku 2014 právě přichází a s ní i kuřimský festival Exclusive stately open air. Exclusivní neje-
nom z názvu, ale taktéž ve výběru vystupujících nebo zvukovém či světelném provedení hlavní scény. Základ-
ním kamenem, jak už jste zvyklí, bude velmi kvalitní sound na main stage o 14 kW. Nebude chybět ani laser 
show či projekce. Zařádit si budete moci na dvou podiích, na kterých vystoupí celkem 23 účinkujících všech 
stylů elektronické hudby.
OUTDOOR MAIN STAGE. Hlavní stage bude postavena na unikátním nádvoří kuřimského zámku, kde 
se vystřídají postupně styly house, tech-house, techno a hardgroove techno. DJ´s: Revelation Point, No-On, 
Dazy & Nee‘o, Mark Smith, Wolf (b-day set), Pete Ripe, Alexx, �omazz B.
INDOOR ESCAPE STAGE Club Escape nabídne druhou stage, kde se bude hrát po celou dobu festivalu 
house, tech-house, minimal, tech-minimal, electro a techno ve všech jeho odnožích. DJ´s: Matimur vs. Merf-
linger, Typhone, Cruz, Jan Willert, Foxx, Carl W, Mort´n, Fitch, Quiks, Naker, Sugestkonstans.
K dispozici bude dostatečné množství barů jak v klubu Escape, tak na samotném nádvoří, chybět nebude ani 
grill bar. Ceny vstupného i občerstvení budou velmi lidové ke spokojenosti všech návštěvníků ESOA! Vstup 
100 Kč. Start: 18.00.

Sobota 19. července, areál za ZŠ Komenského

2. babské hody
15:00 Posvěcení hodů v kostele sv. Maří Magdalény
15:00 Otevření hodové vesničky na Komendě – program pro děti
16:00 Cimbálová muzika Kyničan – tanečky stárek
20:00 Večerní zábava – Dechová kapela Galáni, Oldies Party, Překvapení stárek, Tombola
Pořádá Kuřimský Dámský Klub (KuDaK). Vstupné na večerní zábavu 90 Kč, odpolední program zdarma.

Neděle 20. července 19:30, kostel sv. Maří Magdalény

Jitka Šuranská a Beata Bocek
Jitka Šuranská je houslistka a zpěvačka. Vyrůstala v Kudlovicích, vesnici  poblíž Uherského Hradiště, srdci 
moravského Slovácka. Po léta hrála a zpívala ve vynikající Cimbálové muzice Stanislava Gabriela. Vystudova-
la konzervatoř v Brně a uměleckou vysokou školu v Ostravě. Byla členkou 	lharmonie ve Zlíně. V roce 2005 
získala Anděla v kategorii worlds music a etno s Jiřím Plockem za album Písňobraní. V roce 2013 přidala 
druhého za své album Nězachoď slunečko. Hraje především moravské lidové písně, skvěle zpívá a prostřed-
nictvím techniky si k tomu hraje na několikery housle naráz. 
Beata Bocek je z Dolního Žukova u Třince. Beata Bocek – textařka, zpěvačka, skladatelka. Zpívá polsky, česky 
i jinak. Hraje na kytaru, harmoniku, ukulele, koncovku a mbiru. Vystudovala speciální pedagogiku v Litomyš-
li. Hodně cestuje. Poslední měsíce strávila na Novém Zélandu. V roce 2013 byla nominována na anděla za 
desku Ja tutaj mieszkam. Můžete se těšit na písně lidové, její vlastní i třeba zhudebněnou modlitbu Tomase 
Moora.  Obě dámy si vzájemně vypomáhají v doprovodu a do Kuřimi přijedou z festivalu Colours of Ostrava. 
Vstup volný.

Čtvrtek 24. července 20:00, zámek Kuřim, nádvoří zámku 

Keltský večer s kapelami Sliotar a Matching Ties
Každoroční minifestival irské - keltské muziky na nádvoří kuřimského zámku. Sliotar je irské trio, které vznik-
lo v roce 1996 v Dublinu, kombinuje tradiční irskou hudbu s moderním zvukem. Trio má za sebou přes 2000 
koncertů a hraje po celé Evropě, kde bývá pravidelným hostem festivalů v Německu, Belgii, Francii, Itálii, 
Rakousku nebo Finsku. Jejich hudba je nabitá obrovskou energií a výraznou roli v ní hrají irské dudy a �étny. 
V Kuřimi jsou každý rok.
Matching Ties je mezinárodní akustická skupina (USA, GBR, IRL, GER), která má své sídlo v jihovýchod-
ním Německu. Jejich unikátní směs tradiční irské / keltské lidové s moderním nádechem a dotekem americ-
kého bluegrassu a horské hudby je jejich ochranná známka. Členové Matching Ties patří mezi nejlepší multi-
instrumentalisty Evropské folkové scény (složení: kytara, mandola, mandolína, buzuki, foukací harmonika, 
irské dudy, �étny, whistle, housle, basa). Od roku 1986 odehráli více než 3000 koncertů po celé Evropě a 
Spojených státech. Pořadatel SCKD. Vstup v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej KD a Club 
Escape.

Pátek 25. července, zámek Kuřim, Club Escape
Summer Dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou 
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Vstup zdarma.

Výstava

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 a 
13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556, 
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu),  Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá: 
8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna 
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Červenec, srpen, Městská knihovna

Vytvořeno s láskou 
Vše, co nás obklopuje - přátelé, prostředí a věci - vytváří náš vnitřní svět. Cílem každého z nás je být šťastný  a 
toužíme dělat jen to, co nás baví.  Máme pro vás důležitý vzkaz: „Následujte své sny!“  a srdečně vás zveme na 
autorskou výstavu těch našich.
Radka Praxová - patchwork - obaly na knihy, hračky, tašky, polštářky, prostírání,
Lenka Sedláčková -  kouzelné obrázky - intuitivní kresba
Jana Du�ová  - háčkované korálky
Prodejní výstava bude přístupná v prostorách knihovny od 2. července 2014 v půjčovní době. 
Vstup volný.

Na měsíc srpen připravujeme v rámci Kuřim-
ského zámeckého kulturního léta:

Letní kino na zámku
Poprvé v digitálním formátu projekce. Proběhne o 11. do 20. srpna. Vstupné 60 Kč, rodinné 150 Kč na 	lm. 
Předběžná dramaturgie:

11. 8. Prodloužený víkend 
12. 8.  Walesa: Člověk naděje  

13. 8. J. Edgar
14. 8. Pařba v Bangkoku

15. 8. Čtyřlístek ve službách krále
16. 8. Hobit: Neočekávaná cesta

17. 8. Velký Gatsby
18. 8. Rozkoš 

19. 8. Rock of Ages
Pozor! Může dojít k výměně za novější 	lmy. Podrobněji v srpnovém letáku.

22. – 23. srpna Divadlo pod MASkou
Divadelní přehlídku pořádá MAS Brána Brněnska

Spolek přátel hudby Kuřim - 
Předprodej abonenetek na sezónu 2014-2015 zahájen:

Čtvrtek 25. září 2014 - Viola fantazií opředená
Jitka Hosprová (viola) a Jitka Čechová (klavír)

Středa 15. října - Trio B. Martinů
P. Jiříkovský (klavír), J. Matějka (violoncello), P. Šafařík (housle)

Středa 12. listopadu - Duchovní hudba neznámá
Martin Jakubíček (varhany) a sbor LSDa 
Chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Ćtvrtek 11. prosince - České hudební dialogy
Štěpán Gra�e (housle) a Igor Adrašev (klavír)

Pondělí 12. ledna 2015 - Novoroční koncert s přípitkem
Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté

Úterý 10. února  - Skladby českých a světových skladatelů
České saxofonové kvarteto
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 3. března  - Maurice Ensemble Prague 
(Michaela Kapustová – mezzosopran, Bledar Zajmi – violoncello, Richard Pohl – klavír)

Středa 22. dubna - Nezachoď slunečko
Jitka Šuranská, Pacora Trio a Marek Pastírik
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 12. května - Prémie
(Pěvecká soutěž Jakuba Pustiny – koncert vítězů)

Abonentky jsou přenosné. Není-li uvedeno jinak, koná se v komorním sále ZUŠ Kuřim. Začátky vždy v 
19:30. Změna programu vyhrazena.

Provozní doba knihovny o prázdninách (červenec-srpen)
Dospělí: Pondělí, úterý zavřeno
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
 
Děti a mládež: Pondělí, úterý zavřeno
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek, pátek zavřeno

 25. srpna  - 5. září 2014  bude z důvodu revize knihovního fondu  uzavřeno oddělení pro dospělé čtenáře 
městské knihovny (1.patro). 
Oddělení pro děti bude otevřeno s běžnou půjčovní dobou.

Provozní doba Společenského centra Kulturní dům o prázdninách:
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý, středa, čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek zavřeno

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Út. 1. 7. fa Alfa Bruntál, st. 9. a čt. 10. 7. Etcimex. 
Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky pří-
jmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý. 
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Kultura

Vyhlášení cen Kuřimské Kulturní Činy (KuKuČ 2014)
Kulturní výbor z pověření Zastupitelstva města Kuřimi vyhlašuje anketu „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2014“. Smyslem ankety je najít a 

vyzvednout takové činy a aktivity ve městě, které jsou dobrým příkladem pro ostatní občany města, zvyšují prestiž města, pomáhají rozvoji kultury v 
Kuřimi a kultivují jeho prostředí.

Časový rozpis ankety:
1. Nominační kolo – uzavírá se ke dni 5. září 2014. V něm mohou všichni občané Kuřimi i právnické osoby se sídlem v Kuřimi nominovat kandi-

dáty na tyto ceny.
2. Finále – kulturní výbor z nominovaných vybere vítěze a předloží je jako návrh starostovi na ocenění. Starosta může odmítnout některému na-

vrženému cenu udělit, ale nemůže udělit cenu nikomu, koho výbor nedoporučil.
Ročník ankety končí slavnostním veřejným vyhlášením kuřimských kulturních činů, které letos proběhne v sobotu 27. 9. 2014 na kulturním domě.

Nominační kategorie (nominováni mohou být jednotlivci i kolektivy):
Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, středních neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury (soutěže, 

veřejné produkce apod.) 

Umělecký výkon: Pro dospělé (včetně vysokoškolských studentů a studentů konzervatoří) občany Kuřimi za výrazný umělecký výkon (soutěže, umě-
lecké přehlídky, vystoupení, vytvoření výtvarného či literárního díla. 

Dramaturgický počin: Za nejzajímavější dramaturgii (akce, cyklu pořadů, přehlídky, dramaturgie zařízení) roku v Kuřimi. 

Mecenáš roku: Pro fyzickou či právnickou osobu, která svými finančními prostředky či jinou formou pomoci podpořila nějaký kulturní projekt v 
Kuřimi.

Za vytváření kultury všedního dne: Cena je určena pro fyzickou či právnickou osobu, která vytváří kulturní prostředí pro občany města ve veřejně 
přístupném prostoru (úřad, prodejna, veřejné prostranství…) 

Za propagaci kultury: Za vytváření mediálního obrazu kuřimské kultury, mediální propagaci akcí (novináři, publicisté, kabelovky, webovky)

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: Cena za celoživotní dílo

Mimořádné kategorie (ty mohou nastat vždy, např. někdo nekuřimský napíše román o Kuřimi).

V každé kategorii může být uděleno více cen, jedna cena i žádná cena.

Způsob nominace:
Písemně, neanonymně s uvedením kategorie a konkrétního činu. U kategorií není nutné, aby nominující znal přesně konkrétní jméno nomino-

vaného, podstatný je čin. Na jednom nominačním návrhu může být uvedeno více nominovaných v jedné nebo více kategoriích.

Tři fiktivní příklady formálně přijatelných nominací (schválně uvádíme pochopitelně příklady neexistujících objektů a činů):
1) Navrhuji v kategorii za vytváření kultury všedního dne ocenit provozovatele restaurace U žáby. Příjemný interiér, květiny, výstavy obrazů na 

zdech, to je odlišuje od ostatních provozoven nejen v Kuřimi. 

2) Navrhuji v kategorii Dramaturgický počin ocenit galerii nad astrál a také toho, co pořádá cestovatelské besedy v sokolovně. V kategorii 
Talent roku pak navrhuji rockovou skupinu žáků ZŠ Jungmannova Kališ Mališ.

3) V kategorii Mecenáš roku bych navrhoval ocenění pro ty, kteří finančně podporují cyklus představení divadel malých forem, pořádaný 
občanským sdružením Výšina v Kuřimi. Tento cyklus zároveň navrhuji na cenu za dramaturgii.

Není povinné, ale je dobré doplnit nominaci i krátkým zdůvodněním.
Zasílá se na adresu:
Kulturní výbor,
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim

popřípadě elektronicky na glosova@radnice.kurim.cz; do předmětu e-mailu uvést „Nominace KuKuČ 2014“.
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Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.

Prodám chatu na Vysočině. 
Vzdálenost z Kuřimi 32 km. Voda 
+ el. – nutno vidět. Cena doho-
dou. Tel.: 728 115 775

Pronajmu garáž na ul. Svato-
pluka Čecha s elektřinou, dlouhodo-
bě. Tel.: 731 812 089

Pronajmu garáž s elektřinou 
na ulici Bezručova u plynárny. Vol-
ná od srpna. Tel.: 549 424 401

Pronajmu garáž u vlečky s 
elektřinou (blízko sběrného dvora). 
Tel.: 732 607 052

Pronajmu garáž u vlečky, 
horní část, dlouhodobě. Elekřina 
zavedena. Tel.: 723 131 445

Sháním horní zeminu na te-
rénní úpravy u domu. Provádíte vý-
kop na zahradě a nevíte co s hlínou? 
Rád ji odvezu. Tel.: 608 438 464

Prodám pračku Miny-RO-
MO. Tel.: 604 557 303

Prodám novou vanu 150 x 
70 cm. Cena 500 Kč. Tel.: 604 331 
218

Prodám nový sprchový set. 
Cena 500 Kč. Tel.: 604 331 218

Hladam pani na „hlidani“ k 
2-rocnemu dievcatku. Od 08/2014 
ciastocne - od 09/2014 plne. Hla-
dam niekoho so skusenostami. Tel.: 
731 552 703

občanská inzerce - zdarma

Pronájmu garáž v Husově 
ulici k rybníku za 700,- bez elektři-
ny. Tel.: 733 315 507

Pronajmu byt 1+1 , Na Krá-
lovkách , částečně zařízený, nájem 
5000 Kč + energie. Kauce nutná. 
Tel.: 530 330 790

Pronajmu byt 2+1 Bezručo-
va čtvrť, 60 m2, ústř. topení, 7000 
Kč + inkaso. Kauce nutná. Tel.: 
721 141 989

Prodám bílý keramický ze-
lák – 35 l, málo používaný. Dále 
prodám nové plastové okno bílé, jed-
nokřídlé 120x120 cm levé – levně. 
Dále prodám novou kovovou červe-
nou dvoupatrovou postel š. 80 cm, i 
jednotlivě. Dále prodám nový pekáč 
na pečení s platovým víkem - levně. 
Tel.: 739 353 807 (večer).

Placená inzerce
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Volby

K-Dur se chystá do Lomnice. 
Vystoupí po boku Lapčíkové

Koncert uznávaného amerického jazzmana, držitelky prestižní hu-
dební ceny Anděl nebo kuřimského sboru K-Dur. To je jen zlomek toho, 
co nabídne letošní Letní sborová dílna (LSD). Sedmý ročník populárního 
pěveckého workshopu se jako každý rok uskuteční na začátku července v 
Lomnici u Tišnova. 

Celý program odstartuje ve čtvrtek 3. července večer, kdy v míst-
ní synagoze vystoupí čtyři sbory. „Kromě K-Duru se návštěvníci mohou 
těšit na brněnské uskupení Black Uganda Choir, X-tet z Rychnova nad 
Kněžnou a domácí LSDa,“ uvedla jedna z organizátorek Marie Suchome-
lová. 

V průběhu večera svůj um všem přítomným předvede i cimbalist-
ka Zuzana Lapčíková, jež před třemi lety získala za nahrávku Rozchody, 
návraty hudební cenu Anděl, a jazzman Skip Wilkins, který zahraje na 
klavír. „V Americe aranžuje skladby pro přední vokální skupiny a součas-
ně působí jako lektor na jedné z tamních univerzit,“ nalákala zakladatelka 
LSD Barbora Pavlišová. 

Zatímco páteční večer bude patřit Back Side Big Bandu Praha, 
nedělní odpoledne všem účastníkům dílny. Výsledky svého čtyřdenního 
snažení tak představí asi stovka nadšených zpěváků ze všech koutů repub-
liky. „Postupně vystoupí autorský ateliér Zuzany Lapčíkové, mezižánrový 
ateliér Dady Klementové a jazzový ateliér Skipa Wilkinse. Letní sborová 
dílna je výjimečná svým složením. Nezaměřuje se totiž pouze na sborový 
zpěv, ale i sólový, což ji odlišuje od ostatních akcí svého druhu v České 
republice,“ upozornila Pavlišová. 

Mezi sólisty, které povede známá brněnská lektorka zpěvu Hana 
Horká, se přihlásil i Jiří Chocholáč. „Abych řekl pravdu, zatím u mě pře-
važují obavy. Každopádně už teď se moc těším na večerní muzicírování u 
piva, které k dílně nepochybně patří,“ pousmál se.

S nápadem založit sborovou dílnu přišla Pavlišová. „Několikrát 
jsem se zúčastnila Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu. Je-
likož se mi tam pokaždé moc líbilo, říkala jsem si, že by bylo skvělé něco 
podobného uspořádat i u nás v Lomnici,“ vysvětlila. Podle ní má LSD ne-
opakovatelnou atmosféru. „Je to očista duše a povzbuzení,“ dodala.

 

Program
čtvrtek 3. července 20:00 (synagoga v Lomnici): Koncert sborů a 

lektorů (X-tet Rychnov nad Kněžnou, Black Uganda Choir Brno, K-Dur 
Kuřim, LSDa Lomnice, Zuzana Lapčíková - cimbál, Skip Wilkins - kla-
vír) 

pátek 4. července 20:00 (restaurace u sokolovny, v případě deště v 
sokolovně): Back Side Big Band Praha; vstupné 80 Kč

neděle 6. července 14:00 (synagoga v Lomnici): Závěrečný kon-
cert sborových ateliérů a semináře sólového zpěvu (autorský ateliér Zu-
zany Lapčíkové, mezižánrový ateliér Dady Klementové, jazzovy ateliér 
Skipa Wilkinse, účastníci semináře sólového zpěvu Hany Horké a Petra 
Svozílka); vstupné 90 Kč, důchodci, studenti, ZTP 60 Kč, děti do 10 let 
zdarma

Miroslav Vozdecký

Pěvecký sbor K dur – na stří-
brné vlně

Jarní sezóna bývá pro pěvecké sbory obdobím koncertů a festivalů 
a nejinak tomu bylo i v kuřimském sboru K dur. Jarní přípravu jsme tra-
dičně zahájili na víkendovém soustředění v krásném prostředí Kaprálova 
mlýna v Moravském krasu. První příležitost předvést některé kousky z 
našeho nového repertoáru jsme pak měli na začátku května v Bojkovicích 
v samém podhůří Bílých Karpat. Dostali jsme totiž pozvání, abychom vy-
stoupili na slavnostním koncertě u příležitosti výročí založení zdejší ZUŠ. 
Tradičně jsme také zazpívali během Noci kostelů a to v našem kuřimském 
kostele sv. Máří Magdalény a v čebínském kostele sv. Jiří.

Naše pilné trénování však směřovalo především k mezinárodnímu 
soutěžnímu festivalu Svátky písní, který se konal 7. června v Olomouci. 
Mezi zúčastněnými sbory zaujímaly dobrou polovinu soubory ze zahra-
ničí a to dokonce z takových dálek jako jsou Filipíny, Singapur nebo malý 
tichomořský ostrov Guam, který patří pod správu Spojených států. Ze-
jména tyto asijské sbory oslnily posluchače nejen perfektní interpretací 
skladeb, ale i zajímavou choreografií, krásnými kostýmy nebo třeba netra-
dičními doprovodnými nástroji. 

Náš sbor K dur soutěžil ve dvou kategoriích a to hudba duchovní 
a populární. V obou kategoriích se nám v těžké mezinárodní konkurenci 
podařilo vyzpívat stříbrné pásmo. Pověstnou třešničkou na dortu celého 
festivalu pak byl večerní koncert vítězných sborů z jednotlivých kategorií 
spojený se soutěží o absolutního vítěze festivalu. Mezi tyto favority se bo-
hužel nedostal žádný český soubor, ale to, co jsme měli jako diváci mož-
nost slyšet i vidět, předčilo veškerá naše očekávání.

Dvacetičlennou porotu pak nejvíce přesvědčilo vystoupení filipín-
ského sboru Kammerchor Manila. Vítězové předvedli v nádherných kos-
týmech představení inspirované jejich lidovým uměním, zapojili tanec i 
hudební nástroje a podali úžasné pěvecké i herecké výkony. 

Radost z festivalového úspěchu jsme hned druhý den jeli oslavit na 
další tradiční sborovou akci – sjíždění řeky Jihlavky. Na vodě se tentokrát 
sešlo sedm sborových posádek, samozřejmě posílených o další rodinné 
příslušníky a to včetně malých dětí. Zlepšující se vodácká kondice našeho 
sboru se projevila zejména tím, že všechny lodě spluly celou trasu bez 
ztráty kytičky (tedy až na jedno ztracené pádlo).

Jako sbor, který se svým názvem (to je to „K“) hrdě hlásí ke své-
mu městu, jsme pěveckou sezónu zakončili symbolicky vystoupením při 
oslavách 50 let povýšení Kuřimi na město.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim posluchačům za pří-
zeň a popřáli čtenářům Zlobice příjemné, prosluněné a pohodové léto. A 
nezapomeňte, pokud rádi zpíváte a chtěli byste se do naší pěvecké party 
přidat, bude v září zase ideální příležitost začít.

N. Šimonová
www.k-dur.cz

Foto vlevo: K dur na vodě (Jihlavka 2014), vpravo Stříbrná radost z Olo-
mouce
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VOLÁNÍ a SMS za 1,- Kč 
+ TELEVIZE VE VAŠEM TABLETU, 

NOTEBOOKU nebo MOBILU 

Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. má pro své zákazní-
ky od konce května v nabídce speciální mobilní tarif KT mobil TOP.

Chcete volat a posílat SMS zprávy do všech sítí za 1,- Kč a nepla-
tit žádný měsíční paušál? Tak právě pro Vás máme do zlatova vypečenou 
SIM kartu s tímto tarifem.

Výhody tarifu:
- volání do všech sítí za 1,- Kč/min.
- SMS do všech sítí za 1,- Kč
- žádný měsíční paušál
- přenos telefonního čísla ZDARMA
- bez úvazků a jiných podmínek

V měsíci květnu jsme plně zprovoznili doplňkovou službu k inter-
netovým tarifům „sledovanitv.cz“, která Vám nabízí možnost další televize 
do domácnosti. Díky této službě můžete sledovat více jak     35 televizních 
programů a poslouchat více než 25 rozhlasových stanic přímo ve Vašem 
počítači, tabletu nebo chytrém mobilním telefonu.

Výhody služby: 
- funkce Timeshift - možnost sledování všech pořadů na všech pro-

gramech až 30 hodin po jejich odvysílání
- až 40 hodin nahrávek dostupných po dobu 3 měsíců s možností 

opakovaného přehrávání
- funkce automatického nahrávání zvolených programů, např. všech 

dílů vybraného seriálu a jejich následné přehrání
- pauza – pozastavení si právě probíhajícího programu až na 60 mi-

nut
- možnost přehrávání přímo na webovém prohlížeči bez nutnosti 

instalace dalších programů
- EPG – elektronický programový průvodce informující o probíha-

jících i následujících pořadech 

„sledovanitv.cz“  je součástí některých internetových tarifů v plné 
verzi včetně Timeshift 30 hodin     + Nahrávky 40 hodin. 

Každý náš zákazník má možnost vyzkoušet si službu do 30. 6. 2014 
zdarma. Stačí se bezplatně zaregistrovat na www.sledovanitv.cz (záložka 
Registrace). 

Máte-li zájem o tyto služby či máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás 
kontaktovat.

Obchodní tým již připravuje „Prázdninovou akci“, která Vás jistě 
potěší a zpříjemní letní dny. 

Lucie Bucharová, obchodní ředitelka
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

Petr Lorenz – malba
Sám autor Petr Lorenz zahájí dne 28.6.2014 v 17.00 hodin svou vý-

stavu v prostorách galerie na zámku Kuřim. Čerstvý absolvent brněnské 
fakulty výtvarných umění představí cyklus obrazů inspirovaných místem 
jeho současného ateliéru kuřimským zámkem. Oproti svým předchozím 
cyklům vsazeným do brněnského prostředí, zde většinou, až na výjimky, 
vychází z přírody a konkrétního okolí ateliéru. K vidění budou například 
obrazy s názvem „Muž, co seká trávu“ nebo „Ovce, která se bojí Damiena 
Hirsta“. Hudební doprovod vernisáže Alexey Aslamas. Po vernisáži výsta-
va potrvá přibližně do 13.7.2014. Prohlídku si lze dohodnout na petrlo-
renz@seznam.cz nebo na tel. čísle 721 302 957. 

www.petrlorenz.cz
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Usnesení
z 18. schůze Rady města Kuřimi 

konané 28.05.2014 
262/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Ku-

řimi ke dni 21. 5. 2014 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 
306/2012 do 15. 6. 2014. Termín plnění: 21. 5. 2014 (KÚ)

263/2014 Rada města schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 
2904/100 o výměře 1.234 m2 (spoluvlastníci manž. Jakešovi, tr-
vale bytem Kuřim, [osobní údaj odstraněn]) za pozemek parc. č. 
2904/37 o výměře 1.206 m2 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. 
Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Jakešových 
ve výši 35,- Kč/m2. Termín plnění: 30. 5. 2014 (OMP)

264/2014 Rada města ruší usnesení č. 104/2014 ze dne 5. 3. 2014. Ter-
mín plnění: 30. 5. 2014 (OMP)

265/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zho-
tovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 
5. 2014 (OMP)

266/2014 Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2014/
O/0009 s Janem Krichem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 
664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 216 
na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 30. 9. 2014. 
Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

267/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v míst-
nosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
na pozemku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou 
od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014 s Romanem Pekárkem, trvale bytem 
[osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, za cenu 700,- Kč/měs. + 
DPH (poplatek za ubytování) + úhrada za služby. Termín plnění: 
31. 5. 2014 (OMP)

268/2014 Rada města souhlasí se zahájením zadávacího řízení na zhoto-
vení zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ Výkon TDI a 
koordinátora BOZP na stavbu Společenské a kulturní centrum v 
Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a harmono-
gram dle zápisu a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

269/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení za-
kázky malého rozsahu na stavební práce „MŠ Komenského Kuřim, 
rekonstrukce elektroinstalace“, dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2014 (MŠ)

270/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného 
odběru přenosných baterií a akumulátorů se společností ECO-
BAT s.r.o., se sídlem Soborská1302/8,160 00 Praha 6. Termín pl-
nění: 30. 6. 2014 (OŽP)

271/2014 Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy se společnos-
tí Tyco Electronics Czech s.r.o., IČ 48910791, se sídlem K AMP 
1293, Kuřim, na poskytnutí finančního daru ve výši 47.855,- Kč 
na výrobu městského praporu v rámci oslav 50. výročí povýšení 
Kuřimi na město. Termín plnění: 10. 6. 2014 (KÚ)

272/2014 Rada města schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za 
rok 2013. Termín plnění: 28. 5. 2014 (KÚ)

273/2014 Rada města schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 Ma-
teřské školy Kuřim, Zborovská 887/5, okres Brno - venkov, pří-
spěvkové organizace. Termín plnění: 11. 6. 2014 (MŠ, KÚ)

274/2014 Rada města schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 Zá-
kladní školy, Kuřim, Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace. Termín plnění: 11. 6. 2014 (ZŠ, KÚ)

275/2014 Rada města schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 Zá-
kladní školy Kuřim, Tyršova 1255/56, okres Brno - venkov, pří-

spěvkové organizace. Termín plnění: 11. 6. 2014 (ZŠ, KÚ)
276/2014 Rada města schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887/5, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace za rok 2013 a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle 
návrhu. Termín plnění: 11. 6. 2014 (MŠ, KÚ)

277/2014 Rada města schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813/5, okres Brno-venkov, příspěvko-
vé organizace za rok 2013 a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle 
návrhu. Termín plnění: 11. 6. 2014 (ZŠ, KÚ)

278/2014 Rada města schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255/56, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace za rok 2013 a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle 
návrhu se změnou. Termín plnění: 11. 6. 2014 (ZŠ, KÚ)

279/2014 Rada města schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na 
rok 2014 dle návrhu. Termín plnění: 11. 6. 2014 (MŠ, KÚ)

280/2014 Rada města schvaluje odpisový plán Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
na rok 2014 dle návrhu. Termín plnění: 11. 6. 2014 (ZŠ, KÚ)

281/2014 Rada města schvaluje odpisový plán Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255/56, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na 
rok 2014 dle návrhu. Termín plnění: 11. 6. 2014 (ZŠ, KÚ)

282/2014 Rada města schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní 
závěrku k 31. 12. 2013 Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887/5, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 11. 
6. 2014 (MŠ, KÚ)

283/2014 Rada města schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účet-
ní závěrku k 31. 12. 2013 Základní školy, Kuřim, Jungmannova 
813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. Termín plně-
ní: 11. 6. 2014 (ZŠ, KÚ)

284/2014 Rada města schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní 
závěrku k 31. 12. 2013 Základní školy Kuřim, Tyršova 1255/56, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 11. 
6. 2014 (ZŠ, KÚ)

285/2014 Rada města bere na vědomí Výhled investičních akcí 2014 - 
2018 a ukládá odboru investičnímu MěÚ Kuřim provádět průběž-
nou aktualizaci tohoto materiálu. Termín plnění: 28. 5. 2014 (OI)

286/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 
ze dne 26. 5. 2014 v bodech 1, 4, 6, 8, 11, schvaluje body 2, 3, 5, 7, 
9, 10 a 12. Termín plnění: 15. 6. 2014 (OI)

287/2014 Rada města schvaluje závěr z jednání komise dopravy ze dne 
14. 4. 2014 v bodě č. 8. Termín plnění: 28. 5. 2014 (OI)

288/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy 
ze dne 26. 5. 2014 a schvaluje body č. 5, 6 a neschvaluje bod č. 1 dle 
zápisu v příloze. Termín plnění: 28. 5. 2014 (OI)

289/2014 Rada města schvaluje na základě návrhu komise pro přidělo-
vání bytů v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v 
DPS od 1. 6. 2014 dle zápisu. Termín plnění: 1. 6. 2014 (CSSK)

290/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Hasičská zbrojnice Kuřim“ a souhlasí s 
uzavřením smlouvy o dílo se společností AVENZO VICE a.s., Kři-
žíkova 2988/68g, Královo Pole, Brno 612 00, IČ 27686680, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.203.371,- Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček MBA
starosta města    1. místostarosta města
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Usnesení
z 19 . schůze Rady města Kuřimi 

konané 06.06.2014 
291/2014 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

2013/D/0053 na výkon technického a autorského dozoru k akci 
Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně. Ter-
mín plnění: 30. 6. 2014 (OŽP)

292/2014 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
2013/D/0059 na výkon technického a autorského dozoru k akci 
Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, I. etapa. Termín plnění: 
30. 6. 2014 (OŽP)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
z 20. schůze Rady města Kuřimi 

konané 11.06.2014 
293/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi ke dni 4. 6. 2014. Termín plnění: 11. 6. 2014 (KÚ)
294/2014 Rada města souhlasí s čerpáním prostředků z investičního 

fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace ve výši 384.557,- Kč dle žádosti. Termín 
plnění: 31. 8. 2014 (ZŠ)

295/2014 Rada města souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Zá-
kladní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvko-
vé organizace dle seznamu. Termín plnění: 31. 12. 2014 (ZŠ) 

296/2014 Rada města ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu 
Plchotovi, předložit radě města zprávu o řešení stížnosti zákonné-
ho zástupce žákyně 2. B třídy, o přijatých opatřeních, včetně poža-
dovaných příloh dle zápisu, a to do 18. 6. 2014. Termín plnění: 2. 
7. 2014 (ZŠ, KÚ)

297/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem bytu č. 1121/8 umístěný v podkroví bytového 
domu č. p. 1119, 1120, 1121 postaveného na pozemku parc. č. 
2137/3 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, paní Gajane Karapetjanové, 
trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, na dobu neurčitou 
za nájemné ve výši 56 Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín pl-
nění: 31. 8. 2014 (OMP)

298/2014 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu č. 2013/
O/0048, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1810 
k. ú. Kuřim o výměře 56,60 m2 s panem Tomášem Plavcem, trvale 
bytem [osobní údaj odstraněn], 602 00 Brno, IČ 47941251, a to 
dohodou ke dni 12. 6. 2014. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

299/2014 Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 847/6 umístěného ve 
III. NP bytového domu č. p. 845, 846 a 847 v ul. nám. Osvobození, 
postaveného na pozemku p. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve 
smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 „o volných 
bytech v majetku města a bytových náhradách“, paní Věře Petrže-
lové, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim a schvaluje uza-
vření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností 
prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín plnění: 
30. 6. 2014 (OMP)

300/2014 Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 
2013/O/0148 s Pavlem Richterem, trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu 
sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 9. 
2014. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

301/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 

č. 812/1 k. ú. Kuřim o výměře 256 m2 - zahrádka v lokalitě „sta-
rý rybník“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok manželům Miloslavu 
a Ladislavě Kučkovým, oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 
664 34 Kuřim. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

302/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 
Milanem a Věrou Dobiášovými, oba trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 104 m2 - zahrádka v lokalitě „za 
domem Bezručova čtvrť 1101-1103“ v Kuřimi na dobu neurčitou 
se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/
rok. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

303/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Marií Vo-
lavou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim, je-
jímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 1594 k. ú. Kuřim 
o výměře 52 m2 - zahrádka v lokalitě „za domem Jungmannova 
862-865“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. Termín plnění: 30. 6. 
2014 (OMP)

304/2014 Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy s Jaroslavem 
Šubertem, [osobní údaj odstraněn] Kuřim, na použití fotografií na 
propagačních materiálech města Kuřimi za cenu 2.000 Kč. Termín 
plnění: 30. 6. 2014 (TAJ)

305/2014 Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy s Kateřinou 
Poláškovou, [osobní údaj odstraněn] Kuřim, na použití fotografií 
na propagačních materiálech města Kuřimi za cenu 1.000 Kč. Ter-
mín plnění: 30. 6. 2014 (TAJ)

306/2014 Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy s Hynkem 
Vermouzkem, [osobní údaj odstraněn] Kuřim, na použití fotogra-
fií na propagačních materiálech města Kuřimi za cenu 1.000 Kč. 
Termín plnění: 30. 6. 2014 (TAJ)

307/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zámecké 
nádvoří dne 14. 6. 2014 se SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Křížkovské-
ho 48, Kuřim, za podmínek dle zápisu. Termín plnění: 20. 6. 2014 
(KÚ)

308/2014 Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
dílo č. 2013/D/0038 se zhotovitelem zakázky „Bezbariérové zpří-
stupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města“, Sdružením 
Podchod - železniční stanice Kuřim. Termín plnění: 31. 8. 2014 
(OI)

309/2014 Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce doskočiště - stadion Kuřim“. Ter-
mín plnění: 30. 6. 2014 (OI)

310/2014 Rada města schvaluje vyčlenění částky 6.500 Kč z „drobných 
investic“ na pořízení a instalaci vývěsky poblíž Vodní kaple Sv. 
Jana. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OI)

311/2014 Rada města doporučuje ZM schválení Obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání, a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území města Kuřimi. Termín plnění: 17. 6. 
2014 (OŽP)

312/2014 Rada města souhlasí s poskytnutím lesnické obrysové mapy z 
lesního hospodářského plánu Kuřim Magistrátu města Brna pro 
vytvoření projektu LesWeb. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OŽP)

313/2014 Rada města schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech 
motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci do Pod-
lesí přes retenční nádrž žadatelům dle zápisu. Termín plnění: 11. 
7. 2014 (OD)

314/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se Stanisla-
vem Kulhánkem, bytem Letošov 133, Nesovice, IČ 01420691, je-
jímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 287/1 k. ú. Kuřim 
o výměře 16 m2 k provozování „letní zahrádky“ na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 300,- Kč/
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m2/rok s roční valorizací. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)
315/2014 Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 281/2 

v k. ú. Kuřim o výměře 39 m2 Daniele Bouškové, bytem [osobní 
údaj odstraněn], Kuřim, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok. Termín plnění: 30. 6. 
2014 (OMP)

316/2014 Rada města bere na vědomí 2 nové formuláře žádostí o poskyt-
nutí dotace na celoroční činnost a na jednorázové akce z Progra-
mu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi dle přílohy. 
Termín plnění: 17. 6. 2014 (KÚ)

317/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu na zakázku „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“, a souhlasí s 
uzavřením smlouvy o dílo se společností Juračka Pavel, vodoin-
stalatérství, topenářství, Legionářská 1086, 664 34 Kuřim, IČ 
71872175, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hod-
notě 1.162.764,-Kč vč. DPH. Termín plnění: 11. 6. 2014 (CSSK)

318/2014 Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
3.000 Kč neziskové organizaci Domov sv. Alžběty, 666 01 Nele-
peč-Žernůvka, Žernůvka 12, IČ 73633968. Termín plnění: 11. 7. 
2014 (KÚ)

319/2014 Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
3.000 Kč na činnost organizace Roska Brno - město region.org. 
UNIE Roska v ČR, Srbská 2741/53, 612 00 Brno, IČ 64331016. 
Termín plnění: 11. 7. 2014 (KÚ)

320/2014 Rada města schvaluje zápis města Kuřimi v publikaci „Česká 
republika - města a obce“ v rozsahu 1/2 strany A4 za cenu 4.840 
Kč vč. DPH. Termín plnění: 11. 7. 2014 (KÚ)

321/2014 Rada města ukládá ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slá-
mové předložit radě města zdůvodnění řešení situace v mateřské 
škole, a to do 18. 6. 2014. Termín plnění: 18. 6. 2014 (MŠ, KÚ)

322/2014 Rada města schvaluje vyčlenění částky 85.000 Kč z ORG 1 006 
000 000 Drobné investice na opravu Božích muk a sochy vojína na 
nám. Osvobození v k. ú. Kuřim restaurátorem MgA. Bohdanem 
Jeřábkem, Tábor 530/48d. 602 00 Brno. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (OI)

323/2014 Rada města souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele „Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou služ-
bou, Zahradní 1275, Kuřim“. Termín plnění: 11. 6. 2014 (CSSK)

324/2014 Rada města schvaluje uzavření podlicenční smlouvy mezi měs-
tem Kuřimí a společností DIGSEN s.r.o., Drahobejlova 1894/52, 
Praha 9, Libeň, IČ 27199517, dle přiloženého návrhu. Termín pl-
nění: 30. 9. 2014 (MKK)

325/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsa-
hu na stavební práce „Výměna oken a výkladců nám. Osvobození“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností K- OKNA 
GROUP, s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, kte-
rá předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 907.440 Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

326/2014 Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o připojení k distri-
buční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12091857, 
mezi městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Ku-
řim, IČ 00281964 a provozovatelem distribuční soustavy E.ON 
Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 280854000, předmětem smlouvy je připojení bu-
doucí stavby Městské sportovní haly. Termín plnění: 31. 12. 2014 
(OI)

327/2014 Rada města schvaluje zpracování územní studie dopravního 
řešení na ulici Tišnovská v Kuřimi a vyčlenění finančních pro-
středků ve výši 96.800 Kč z ORG 1 008 000 000 Projekty a studie. 

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)
328/2014 Rada města schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 

56.000,- Kč z ORG 1008 000 000 Studie a projekty na zpracování 
architektonické studie stavby Stavební úpravy bývalého objektu 
Služby škole na ul. Otevřená 1227. Termín plnění: 31. 10. 2014 
(OI)

329/2014 Rada města ruší usnesení č. 251/2014 ze dne 15. 5. 2014. Ter-
mín plnění 31. 12. 2014 (OI)

330/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly 
za Sv. Jánem“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
PROSTAVBY a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130, kte-
rá předložila v pořadí druhou nejvýhodnější nabídku v hodnotě 
3.836.948 Kč. Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

331/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání 
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce „ZŠ Tyršova - rekonstrukce sociálních zařízení“ a souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností STAVBY HES s.r.o., se 
sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 02368374, která předložila 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.925.271 Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 30. 6. 2014 (OI)

332/2014 Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnu-
tí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč společnosti Wellness Kuřim, 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29221380. Termín pl-
nění: 30. 6. 2014 (KÚ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
z 21. schůze Rady města Kuřimi 

konané 17. 6. 2014
333/2014 Rada města schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku 

ve formě poukázky na celodenní vstupné do bazénu Wellness Ku-
řim pro všechny děti mateřské školy a žáky základních škol zřizova-
ných městem Kuřimí. Termín plnění: 2. 7. 2014 (KÚ)

334/2014 Rada města bere na vědomí vyjádření ředitelky Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organi-
zace Mgr. Lenky Slámové. Termín plnění: 30. 6. 2014 (MŠ)

335/2014 Rada města ruší usnesení č. 286/2014 ze dne 28. 5. 2014. Ter-
mín plnění: 17. 6. 2014 (OI)

336/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 
ze dne 26. 5. 2014 v bodech č. 1, 4, 6, 8, schvaluje body č. 2, 3, 5, 7, 
9, 10, 11 a 12. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OI) 

337/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku 
použité montážní plošiny, dále schvaluje znění výzvy k podání na-
bídky se změnami a současně jmenuje členy a náhradníky hodno-
tící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 18. 6. 2014 
(CTSK)

338/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu s názvem „Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu Spole-
čenské a kulturní centrum v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlou-
vy se „Společností pro výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě 
Společenského a kulturního centra v Kuřimi“, se sídlem Klentnice 
139, 692 01 Klentnice, která předložila nejvhodnější nabídku v 
celkové hodnotě 380.000 Kč (není plátcem DPH). Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OI)

339/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsa-
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hu s názvem „MŠ Komenského Kuřim, rekonstrukce elektroinsta-
lace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností QDS Commu-
nication s.r.o., se sídlem Brno, Horní 105/14, PSČ 639 00, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.055.350 Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (MŠ)

340/2014 Rada města schvaluje zřízení nového pracovního místa práv-
níka na odboru majetkoprávním Městského úřadu Kuřim na dobu 
určitou po dobu překážek v práci na straně vedoucí odboru majet-
koprávního a stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařaze-
ných do Městského úřadu Kuřim na 73, a to od 19. 6. 2014. Termín 
plnění: 17. 6. 2014 (TAJ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
z 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 

konaného 17.06.2014 
1060/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise 

Iva Peřinu a Mgr. MichaeluKalinovou. Termín plnění: 17. 6. 2014 
(KÚ)

1061/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jed-
nání ZM Zdeňka Kříže a Jiřího Brabce. Termín plnění: 17. 6. 2014 
(KÚ)

1062/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 
Termín plnění: 17. 6. 2014 (KÚ)

1063/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení 
ZM ke dni 9. 6. 2014. Termín plnění: 17. 6. 2014 (KÚ)

1064/2014 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního prá-
va věcného ve prospěch Města Kuřimi, u části pozemku parc. č. 
2988/1 geometrickým plánem č . 3120-1603/2014 nově označe-
né jako parcely č. 2988/8 o vým. 11 m2 a parc. č. 2988/9 o vým. 
6 m2, vše k. ú. Kuřim dle přílohy C. Termín plnění: 30. 10. 2014 
(OMP)

1065/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí služebnosti spočívají-
cí v umístění, užívání a rekonstrukci části stavby retenční nádrže 
postavené na části pozemku p. č. 2991/2 k. ú. Kuřim v rozsahu dle 
GP č. 3157-1677/2014, na dobu neurčitou za jednorázovou úhra-
du ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Franchise Stores ČR a.s., 
se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vršovice, IČ 27625761. 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1066/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí služebnosti spočívající 
v umístění, užívání a rekonstrukci části stavby komunikace po-
stavené na pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP 
č. 3139-1621/2014, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Franchise Stores ČR a.s., se 
sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vršovice, IČ 27625761. 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1067/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy, je-
jímž předmětem je nabytí SO 73 - Veřejné osvětlení, SO 75 - Veřej-
né osvětlení - přeložka, vnitřní část kruhového objezdu, ostrůvky 
na místní komunikaci, autobusová zastávka, silnice k Wellness Ku-
řim, silnice do Záhoří a chodníky a dopravní značení, k. ú. Kuřim, 
ve vlastnictví společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 
26893223, se sídlem Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, do vlast-
nictví města Kuřimi, za cenu 1.000 Kč včetně DPH. Termín plně-
ní: 31. 12. 2014 (OI)

1068/2014 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 
2904/101 o výměře 1.507 m2, (spoluvlastníci manž. Maláškovi, 
trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim) za pozemek parc. 
č. 2904/38 o výměře 1.159 m2 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. 
Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Maláškových 

ve výši 35,- Kč/m2. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)
1069/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 2784/25 o výměře 46 m2 a parc. č. 2903/13 o výměře 31 m2 vše 
v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 770,- Kč do vlastnictví Měs-
ta Kuřimi od manž. Miroslava a Aleny Maláškových, bytem [osob-
ní údaj odstraněn], Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1070/2014 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 
2904/100 o výměře 1.234 m2 (spoluvlastníci manž. Jakešovi, tr-
vale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim) za pozemek parc. č. 
2904/37 o výměře 1.206 m2 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. 
Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Jakešových 
ve výši 35,- Kč/m2. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1071/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2784/26 o výměře 32 m2 a parc. č. 2903/14 o výměře 7 m2 vše v 
k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 390,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od manž. Josefa a Evy Jakešových, bytem [osobní údaj od-
straněn], Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1072/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 
na výstavbu nájemních bytu v obci, a to na stavbu „8 b. j. půdní 
vestavbou na domech č. p. 898, 899, 900, 901 v Kuřimi v ul. Na 
Královkách“, s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 
00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111, kterým se zkracuje vázací 
doba plnění podmínek programu na 10 let. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (OMP)

1073/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „Re-
staurování sochy sv. Jana Nepomuckého“ mezi městem Kuřim a 
Jihomoravským krajem ve výši 45.000 Kč. Termín plnění: 30. 12. 
2014 (OI)

1074/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 
480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, na opravu kanalizačních přípo-
jek ve výši 98.000 Kč. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

1075/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření 
města k 31. 3. 2014, s přebytkem hospodaření ve výši 11.303.929,22 
Kč. Termín plnění: 17. 6. 2014 (OF)

1076/2014 Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet hospodaření 
města Kuřimi k 31. 12. 2013 s výrokem bez výhrad. Termín plnění: 
17. 6. 2014 (OF)

1077/2014 Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Kuřimi 
k datu 31. 12. 2013, dle příloh. Termín plnění: 17. 6. 2014 (OF)

1078/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření“ města Kuřimi za rok 2013. Termín plně-
ní: 17. 6. 2014 (OF)

1079/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy 
na poskytnutí daru ve výši 60.000 Kč ve prospěch Mateřské školy 
Česká, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 75021455, 
Česká 383, 664 34 Lelekovice. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OF)

1080/2014 Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení k memorandu o 
vzájemné spolupráci s městy Brnem, Šlapanicemi, Rosicemi, Žid-
lochovicemi a Slavkovem u Brna, dle přílohy. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (STA)

1081/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zři-
zovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 31. 8. 2014 (KÚ)

1082/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke 
zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 31. 8. 2014 
(KÚ)

1083/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke 
zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-
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venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 31. 8. 2014 (KÚ)
1084/2014 Zastupitelstvo města stanovuje 17 členů zastupitelstva na vo-

lební období 2014 - 2018. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OSVV)
1085/2014 Zastupitelstvo města schvaluje členy a náhradníky hodnotící 

komise pro veřejnou zakázku „Prodej sítě televizního a kabelové-
ho rozvodu v katastrálním území města Kuřimi“ dle zápisu. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1086/2014 Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení investic dle přílo-
hy od KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. za cenu 2.998.000 Kč vč. 
DPH s podmínkou převedení stávajících zákazníků KABELOVÉ 
TELEVIZE CZ s.r.o. na nového vlastníka „sítě televizního a kabe-
lového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi“ ke dni prode-
je. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1087/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení VEŘEJNÉ SOU-
TĚŽE o nejvhodnější nabídku na prodej sítě televizního a kabe-
lového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi za minimální 
kupní cenu 15.000.000 Kč bez DPH - dle přílohy. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OMP)

1088/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s uveřejněním předběžného 
oznámení zadávacího řízení na realizaci investiční akce „Společen-
ské a kulturní centrum Kuřim“. Termín plnění 26. 7. 2014 (OI)

1089/2014 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku 
parc. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji, se sídlem 
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ 70888337 za cenu dle zna-
leckého posudku ve výši 510.000 Kč. Termín plnění: 30. 6. 2014 
(OMP)

1090/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí 
dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 
města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 v bodech a částkách podle 
přílohy. Termín plnění: 17. 7. 2014 (KÚ)

1091/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí 
dotace z Programu finanční podpory sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi ve 2. výzvě na rok 2014 dle tabulky v zápisu v celkové část-
ce 106.641 Kč a zbývající částku do výše 13.359 Kč použít na orga-
nizaci školení zaměřené na změny zákonů a převodů neziskových 
organizací na „Spolky“. Termín plnění: 31. 7. 2014 (KÚ)

1092/2014 Zastupitelstvo města pověřuje Výbor pro kulturu a spolkový 
život ZM Kuřimi vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy (Ku-
KuČ) 2014“. Termín plnění: 30. 9. 2014 (KÚ)

1093/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na poskyt-
nutí dotace ve výši 40.000 Kč na opravu víceúčelového hřiště v ul. 
Křížkovského 55, organizaci Orel jednota Kuřim, Křížkovského 
55/5, 664 34 Kuřim, IČ 65268229. Termín plnění: 30. 6. 2014 
(KÚ)

1094/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k roz-
počtu města Kuřimi na rok 2014 dle přílohy se změnami. Termín 
plnění: 30. 6. 2014 (OF)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Placená inzerce
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Placená inzerce
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sport - golf

Závěr golfové sezóny 2014/2015 na ZŠ 
Jungmannova 

Pěkná hra ve Svratce
Druhý ročník závěrečného soustředění golfistů na malebném až ro-

dinném hřišti ve Svratce (hřiště bylo postaveno v roce 1932) proběhl ve 
dnech 16. – 17.6.2014. Soustředění se zúčastnili vybraní hráči a hráčky z 
obou škol. Z těch nejúspěšnějších chyběl Robin Potůček (úraz) a Katha-
rina Kočí (v zahraničí). Hráči využili nejen zázemí areálu, hřiště, bazén … 
, ale navštívili i známé tréninkové skály na Blatinách a „ráj socialistických 
vepřů“ jezdeckého oddílu Blatiny (viz fotografie). První den soustředění 
se nesl v ryze tréninkovém duchu. Děti trénovaly krátkou hrou a následně 
prošly 9 jamek v tréninkovém tempu. V průběhu dne proběhl i malý tur-
naj v patování – krátké hře, ve kterém zvítězil v chlapecké kategorii Leoš 
Zeman a v dívčí kategorii Ema Karásková. Následující den, čekal na účast-
níky soustředění velký turnaj o zlatý míč. Hráči byli rozděleni do čtyř flajtů 
po třech hráčích, když někteří hráči byli nuceni odjet již v pondělí odpo-
ledne. Výsledky byly velmi těsné. Na úrovni výkonů se projevila i návštěva 
sportovní redakce České televize, která na turnaji natočila řadu záběrů a 
několik rozhovorů. Všichni hráči podali vynikající výkony. V konečném 
pořadí se na prvním místě umístil Leoš Zeman, na druhém - rozdílem jed-
noho bodu Ema Karásková a na třetím, s mírnou ztrátou Klára Kočí. 

   

Foto vlevo: Na skále                                         
Foto shora dolů:
„ráj“ … stáje jezdeckého oddílu Blatiny
Leoš a Ema 
Petr Mouka trenér – profesionál roku 2014
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Fotbal

FC Kuřim – hodnocení sezó-
ny 
Hodnocení sezóny 2013/2014 – muži - A 
tým – 13. místo krajský přebor

Sezónu jsme začali za ,,pochodu“ a v prvních mistrovských utká-
ních hledali optimální sestavu. Někteří hráči navíc potřebovali delší dobu 
na přizpůsobení se náročnějším herním podmínkám. Toto byla daň naše-
mu rozhodnutí hrát především s vlastními odchovanci. Na podzim jsme 
z 16-ti odehraných utkání získali 18 bodů. Po zimní přípravě došlo vinou 
zranění k oslabení kádru, ale dobře zafungovala spolupráce s ,,B“ týmem. 
V závěru soutěže se stabilizovala sestava a tým se i herně zlepšoval. Naším 
dlouhodobým cílem je hrát kombinační fotbal s maximálním nasazením 
v osobních soubojích, s agresivitou a patřičným herním sebevědomím. 
Pokud takto budeme fungovat jak v trénincích, tak v mistrovských utká-
ních, výkonnost týmu se může zlepšovat.

Ivo Peřina
 TABULKA
1. Mutěnice  30   20  7    3   65: 21  67 ( 22)
2. Sparta Brno  30   17  5    8   85: 49  56 ( 11)
3. Mor.Krumlov  30   15  7    8   46: 40  52 ( 7)
4. Ráječko  30   15  6    9   74: 38  51 ( 6)
5. Jevišovice  30   14  7    9   53: 38  49 ( 4)
6. Rousínov  30   15  2  13   68: 60  47 ( 2)
7. Vojkovice  30   13  5  12   54: 56  44 ( -1)
8. Novosedly  30   13  4  13   47: 48  43 ( -2)
9. Bosonohy  30   12  6  12   54: 50  42 ( -3)
10. Bzenec  30   12  5  13   52: 53  41 ( -4)
11. Ivančice  30   11  7  12   39: 45  40 ( -5)
12. IE Znojmo  30   11  5  14   49: 64  38 ( -7)
13. Kuřim   30   10  7  13   50: 53  37 ( -8)
14. Ratíškovice  30   10  6  14   38: 51  36 ( -9)
15. Rajhrad  30     4  7  19   32: 83  19 (-26)
16. Kyjov   30     3  4  23   31: 88  13 (-32)

Hodnocení sezóny 2013/2014 – muži - B 
tým – 2. místo 3. třídy okresní soutěže

Před sezonou jsem avizoval touhu postoupit o další soutěž výš do 
okresního přeboru. Což se nám ale nepovedlo, i proto musím být kritický, 
a hodnotit sezonu jako neúspěšnou. Někdo by mohl namítnout, že došlo 
k obrovské obměně kádru, když sezonu dohrávali max. 3-4 hráči , kteří 
sezonu začínali. Na druhou stranu, Béčko je zde od toho, aby se v něm 
rozehrávali kluci z Áčka, což znamená, že se kádr každý zápas mění. Hlav-
ním důvodem našeho neúspěchu, bylo velmi špatné proměňování šancí, 
neboť většinu utkání jsme byli fotbalovější, jenže neproduktivní. Další, 
co mi vadí u některých hráčů, je jejich uspokojení že hrají za Benfiku, že 
mají místo na hřišti takřka jisté. Žádná, nebo velmi malá snaha dostat se 
do Áčka, je jejich ostudou. Přitom šest loňských Béčkařů letos zasáhlo do 
utkání A týmu.

Co nám vyšlo je, že jsme zapracovali dorostence, omladili jsme na 
zamýšlenou juniorku. Ale pozor, bez dvou zkušenějších hráčů to nepů-
jde. Ukázali se nám další jedinci, kteří, při troše tréninkové píle, by časem 
mohli naskočit do jedničky.

 Vyšlo nám rozehrání většiny zraněných nebo méně vytěžovaných 
hráčů jedničky.

Na závěr bych chtěl poslat poděkování do Moravských Knínic 
všem, co se o nás celou sezonu starali, fandili, a vytvářeli nám skvělé pod-
mínky.

Ivo Koláček
 TABULKA
1. Zakřany  24   16  1    7   62: 25  49 ( 13)
2. Kuřim B  24   14  3    7   61: 36  45 ( 9)
3. Dolní Loučky  24   13  5    6   53: 22  44 ( 8)
4. Senorady  24   13  5    6   63: 37  44 ( 8)
5. Troubsko  24   12  4    8   39: 40  40 ( 4)
6. Řeznovice  24   11  1  12   45: 53  34 ( -2)
7. Radostice  24     9  6    9   41: 46  33 ( 0)

8. Popůvky  24   10  3  11   65: 52  33 ( -3)
9. Lažánky  24     8  5  11   34: 52  29 (-10)
10. Prštice  24     8  4  12   39: 52  28 ( -8)
11. Kupařovice  24     8  2  14   33: 55  26 (-10)
12. Deblín  24     7  4  13   25: 44  25 (-11)
13. Drásov  24     3  5  16   24: 70  14 (-22)

Hodnocení sezóny 2013/2014 – dorost – 
po roce postup do krajského přeboru 

Po loňském nuceném administrativním sestupu (nedostatečný 
počet hráčů pro dvě mužstva) z krajského přeboru, bude opět FC Kuřim 
hrát tuto soutěž . Nezbývá než si přát ,ať se daří.
 TABULKA
1. Kuřim   26  18  4    4 121: 51  58 ( 19)
2. Otnice   26  18  2    6 104: 50  56 ( 17)
3. Vojkovice  26  15  5    6    87: 42  50 ( 11)
4. Rousínov  26  14  6    6    85: 56  48 ( 9)
5. Tišnov   26  15  2    9    94: 64  47 ( 8)
6. Letonice  26  13  6    7    96: 55  45 ( 6)
7. Slavkov   26  11  5  10    65: 70  38 ( -1)
8. Šlapanice  26  11  4  11    72: 63  37 ( -2)
9. Ráječko  26  12  1  13    61: 67  37 ( -2)
10. Brankovice  26    9  3  14    50: 81  30 ( -9)
11. Bučovice  26    8  3  15    35: 77  27 (-12)
12. Lipovec  26    7  2  17    44: 78  23 (-16)
13. MCV Brno  26    3  4  19    50: 97  13 (-26)
14. Čebín   26    4  1  21    57:170  13 (-26)

Hodnocení sezóny 2013/2014 – starší žáci 
- postup do krajského přeboru aneb histo-
rický úspěch

Zajímavé rozuzlení nabídla 1. tř. starších žáků sk. A JMK. Postup-
ně se v rámci této soutěže vyčlenily tři týmy, které byly aspiranty na ví-
tězství, Dosta Bystrc, Svratka Brno B a FC Kuřim. Vzhledem k tomu, že 
Svratka má svoje „A“ v KP, byl to vlastně souboj mezi Bystrcí a Kuřimí, 
přičemž po výhře Bystrce nad Kuřimí v 18. kole se zdálo vše rozhodnuté 
a vítězství a postup do KP měla Bystrc ve svých rukou (5 bodů náskok). 
Kuřim už mohla doufat pouze v „pomoc“ některého ze zbývajících sou-
peřů Bystrce (Soběšice, Boskovice, Bohdalice, Bučovice). Soběšice a pak 
Bučovice v posledním kole této soutěže dokázaly Bystrc přehrát a tím se 
Kuřim posunula na první místo tabulky a o pouhý jeden bod se ziskem 53 
bodů a skóre 66:21 zvítězila. Soutěž tedy měla pro kluky z Kuřimi šťastný 
konec a opět se ukázalo, že fotbal nemá logiku a nikdy není dopředu nic 
jasné. Vítězství je to cenné, neboť v kádru byli jen tři hráči ročníku „99“, a 
to ještě ne stabilně. Vše tedy stálo na mladším ročníku 2000 s přispěním 
několika 2001, a tak nebylo lehké se prosadit. Nicméně kluci hráli jako 
tým, snažili se o technický a kombinační styl fotbalu, což se jim více či 
méně dařilo. V mnoha zápasech ukázali „charakter“ a otočili nepříznivý 
stav. Účast v KP žáků je pro Kuřim jistě výzva a nezbývá než doufat, že ani 
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Fotbal - Mladší žáci
Mistovské utkání 31.5. 2014

SK Šlapanice - FC Kuřim A 1:7  (1:2) 
Branky: 16., 32., 55.min. Al-Dury  (Kulibaba, Vašíček), 27. Zavřel, 

34. Bábor (Peřina), 40. Kulibaba (Antoňů)., 57.  Vašíček (Al-Dury). 
Sestava: Nešetřil – Antoňů, Vašíček, Bábor, Peřina, Fürješ,  Zavřel, 

Al-Dury, Kulibaba.
Začátek utkání se nám, tak jako v mnoha předchozích utkáních, 

příliš nevydařil. I přesto, že jsme si hned v úvodu utkání vytvořili gólo-
vé příležitosti, které jsme bohužel nedokázali zúročit, byl to právě sou-
peř, který skóroval jako první. Soupeř sice neměl výraznou převahu, ale 
přece jen měl více ze hry. Svoji snahu pak zúročil v 10.minutě, kdy nám 
vstřelil branku. Kluci hru postupně srovnali a od poloviny prvního po-
ločasu jsme začali přebírat iniciativu. První branku vstřelil v 16. minutě 
Sami Al-Dury a do konce poločasu nás poslal do vedení Jakub Zavřel. Ve 
druhém poločase jsme byli aktivnější než soupeř a dokázali jsme vstřelit 
dalších pět branek. Škoda, že kluci nedokázali proměnit další šance, které 
si vytvořili. Soupeř těžil spíše z brejkových situací, tady nás ale podržel 
gólman Petr Nešetřil. Celý tým lze pochválit za bojovnost, k vidění byly i 
pěkné fotbalové momenty. Na druhou stranu však kluci bojovali s nepřes-
ností přihrávek, které nás doprovázely po celou dobu utkání.

RA

Mistovské utkání 8.6. 2014

FC Kuřim A – FK Rájec Jestřebí 12:1  (8:1)
Branky: 5.min. Šťastný, 7. Vašíček (Šťastný), 8. Antoňů, 10. Kuliba-

ba, 14. Šťastný, 15. Šťastný (Bábor), 19. Šťastný (Vašíček), 22.  Al-Dury, 
43. Vašíček, 44. Antoňů, 49. Šťastný, 53. Kulibaba.

Sestava: Nešetřil – Šťastný, Kulibaba, Vašíček, Bábor, Al-Dury, Pe-
řina, Fürfeš, Zavřel, Antoňů, Zabadal.

Poslední utkání sezony na domácí půdě jsme zvládli bez větších 
těžkostí. Již v páté minutě otevřel skóre Lukáš Šťastný. Nicméně soupeř 
nesklopil hlavu a v 6. minutě si pohybem v našem pokutovém území vy-
nutil faul. Nařízený pokutový kop ale gólman Petr Nešetřil nepustil za svá 
záda. Kluci i nadále dostávali soupeře pod tlak a na hřišti měli územní pře-
vahu. Za stavu 4:0 jsme však nedokázali uhlídat soupeře a ten nám vstře-
lil branku. Kluci  hráli kolektivně a do poločasu dokázali soupeři vstřelit 
celkem osm branek. Skóre druhého poločasu otevřel Šimon Vašíček a o 
minutu později parádním gólem z přímého kopu zvýšil náš náskok Mi-
chal Antoňů.Vzápětí však soupeř zahrozil protiútokem a ten kluci hasili 
až druhým faulem v našem pokutovém území. Proti vstřelení branky však 
byl opět gólman Petr Nešetřil, který vychytal soupeři i tuto druhou pří-
ležitost. V 53. minutě zakončil naši střeleckou produktivitu Leonid Kuli-
baba. Až na drobné nedostatky v obranné činnosti odehráli kluci utkání v 
pohodovém tempu a hlavně v kolektivním duchu, což mnohdy neplatí a 
vede spíše ke škodě fotbalu. Poslední utkání sezóny nás čeká za týden na 
hřišti Svratky Brno.

RA

Mistovské utkání 15.6. 2014

Svratka Brno - FC Kuřim A 1 : 3  (1 : 0) 
Branky: 36.min. a 42. min. Šťastný, 41.min. Al-Dury (Šťastný) 
Sestava: Nešetřil – Antoňů, Peřina, Fürješ,  Al-Dury, Kulibaba, 

Šťastný, Morkus J.
Poslední mistrovské utkání sezóny jsme odehráli na hřišti soupeře. 

Kluci i bez střídání odehráli velice dobré utkání. I když jsme od počátku 
měli více ze hry, přesto to byl soupeř, který po rohovém kopu ve 13. minu-
tě a zaváhání naší obrany skóroval jako první. Kluci však nesklopili hlavy a 
dál bojovali o vyrovnávací gól. Soupeř nás však důslednou obranou do za-
končení příliš nepouštěl. Naopak naše snaha hrát dopředu dávala prostor 
soupeři pro rychlé brejky. Kluci si však i s těmito situacemi dokázali pora-
dit. Teprve ve druhém poločase jsme se dočkali tolik vytoužené branky, 
kterou vstřelil Lukáš Šťastný. Kluci po této brance ještě zvýšili obrátky a 
během dalších šesti minut dokázali utkání otočit. Vítězství bylo zaslouže-
né a za předvedený výkon zaslouží kluci pochvalu. 

RA

tady se neztratíme. Sláva vítězům, čest poraženým.
Martin Pitel 

TABULKA
1. Kuřim   22  17  2    3    66: 21  53 ( 20)
2. Bystrc   22  17  1    4 106: 46  52 ( 19)
3. Svratka Brno B  22  17  1    4    91: 37  52 ( 19)
4. Boskovice  22  11  2    9     67: 58  35 ( 2)
5. Soběšice  22  11  1  10    51: 42  34 ( 1)
6. Bučovice  22    9  2  11    57: 56  29 ( -4)
7. Bohdalice  22    8  1  13    52: 87  25 ( -8)
8. Rájec-Jestřebí  22    7  3  12    30: 58  24 ( -9)
9. Řečkovice  22    7  1  14    37: 59  22 (-11)
10. Tišnov  22    7  1  14    37: 76  22 (-11)
11. Šlapanice  22    6  2  14    33: 43  20 (-13)
12. Slavkov  22    6  1  15    40: 84  19 (-14)

Pro doplnění uvádíme umístění ostatních mužstev FC Kuřim v 
sezóně 2013/2014.

I.třída mladších žáků – ročník 2001 obsadil 4.místo.

Okresní přebor mladších žáků – ročník 2002 se stal přeborníkem 
okresu Brno-venkov.

Okresní přebor starších přípravek – ročník 2003 a 2004 obsadil 
4.místo.

Okresní přebor mladších přípravek – ročník 2005, 2006 a 2007 se 
stal vítězem skupiny C.

Na závěr nezbývá, než poděkovat všem hráčům, trenérům, funkci-
onářům a dalším členům FC Kuřim, kteří každý svým dílem přispěli ke 
zdárnému průběhu sezóny. Díky podpoře města máme kvalitní fotbalové 
zázemí. Děkujeme všem sponzorům.

Pozvánka na Vltavu
Sokol Kuřim nabízí volná místa na vodáckém putování po Vltavě, 

z Vyššího Brodu do Boršova u Českých Budějovic. Termín od 5. do 9. 
srpna. V ceně 1710,- Kč je zahrnuto zapůjčení lodí a vodáckého vybavení, 
poplatky za táboření, převoz zavazadel, doprovod sportovního instrukto-
ra a snídaně. Akce je vhodná i pro začátečníky a rodiče s dětmi od 8 let. 
Podrobné informace a přihlášky na telefonu 728 928 894, nebo e-mailem 
na adrese: xkotek@volny.cz

Miloš Kotek

Sokol
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Atletika

XIX. ročník Atletického čtyř-
boje v Moravských Knínicích

 Tradiční sportovní akcí pro děti a mládež pořádanou TJ Sokol a 
OÚ Moravské Knínice pod patronací Sokolské župy Pernštejnské, byl le-
tos již XIX. ročník atletického čtyřboje. Letošní ročník byl co do počtu 
startujících ročníkem rekordním, neboť se jej zúčastnilo 64 mladých atle-
tických nadějí ve věku od 3 do 15 roků v 8 kategoriích z celkem 9 jednot. 

 Ani úmorné tropické vedro neodradilo aktéry, aby soutěžili v dis-
ciplínách běh na 50 resp. 25 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. 
Závěr patřil běhu všech zúčastněných bez rozdílu kategorií a věku v „Kní-
nickém kolečku“. 

 Poděkování za dokonalou organizaci patří členům výboru TJ Mo-
ravské Knínice, jakož i Sokolské župě Pernštejnské a OÚ M.Knínice za 
věcné ceny, diplomy, medaile a občerstvení.

Kategorie 3 - 4 roky: 1. Bořilová Alice M.Knínice 1205, 2. Kaláb Da-
vid M.Knínice 1101, 3. Mazálek Marek AK Tišnov 999, 4. Kohoutová Adéla 
Tišnov 699, 5. Sebera Matyas AK Tišnov 674, 6. Pluskal Matyáš Újezd u Č.H. 
637, 7. Stehnová Pavlína M.Knínice 631, 8. Kundrátová Amálie Tišnov 548, 
9. Bajer Lukáš Chudčice 508,… 

Kategorie 5 - 6 let: 1. Seberová Aneta AK Tišnov 2130, 2. Nečasová 
Pavlína Kuřim 1808, 3. Langer Lukáš M.Knínice 1740, 4. Mašková Alexan-
dra AK Tišnov 1621, 5. Krehul Denny M.Knínice 1607, 6. Kozinová Adéla 
V.Bitýška 1573, 7. Tajovský Šimon Kuřim 1567, 8. Pluskal Ondřej Újezd u 
Č.H. 1540, 9. Hanáková Nicol M.Knínice 1527, 10. Bajer Šimon Chudčice 
1482, 11. Nečasová Barbora Tišnov 1398, 12. Vojanec Lukáš Kuřim 1260…

Kategorie 7 - 8 let: 1. Veselovský David Jinačovice 3040, 2. Mauerová 
Marie M.Knínice 2973, 3. Novotný Josef Jinačovice 2852, 4. Havlík Adam 
M.Knínice 2637, 5. Kaláb Martin M.Knínice 2618, 6. Bořil Tomáš M.Knínice 
2590, 7. Laštůvková Lucie Kuřim 2586, 8. Hanák Filip M.Knínice 2527, 9. 
Dulínek Patrik Malhostovice 2377, 10. Racková Amálie Brno 2223, 11. Steh-
no Martin M.Knínice 1894 

 Kategorie 9 - 10 let hoši: 1. Novotný Eduard Jinačovice 2915, 2. Jelí-
nek Šimon Kuřim 2881, 3. Racek Josef Brno 2814, 4. Langer Hynek M.Kníni-
ce 2705, 5. Veselovský Ondřej Jinačovice 2656, 6. Packo Adam AK Kuřim 
2640, 7. Černý Ondřej AK Tišnov 2574, 8. Tajovský Matěj Kuřim 2251, 9. 
Krehul Dominik M.Knínice 2129, 10. Nečas Ondřej Tišnov 1728

Kategorie 9 - 10 let dívky: 1. Kahleová Irena M.Knínice 2470, 2. Kyz-
narová Michaela Kuřim 2422, 3. Kundrátová Magdaléna AK Tišnov 2364, 4. 
Kalábová Petra M.Knínice 2095

Kategorie 11 - 12 let hoši: 1. Laštůvka Jakub Kuřim 3134, 2. Koláček 
Martin M.Knínice 2875, 3. Kozina Vladimír V.Bítýška 2826

Kategorie 11 - 12 let dívky: 1. Večeřová Zuzana M.Knínice 2523, 2. Je-
línková Eva M.Knínice 2357, 3. Slámová Jana M.Knínice 2256, 4. Havlíková 
Nela M.Knínice 2029

Kategorie 13 - 15 let hoši: 1. Kopečný Jan AK Tišnov 3740, 2. Du-
šek Vojtěch Tišnov 3433, 3. Ondriska Jiří AK Tišnov 3389, 4. Kozina David 
V.Bítýška 3115, 5. Kahle Petr M.Knínice 2913, 6. Večeřa Štěpán M.Knínice 
2844

Knínické kolečko bez rozdílu: 1. Kopečný Jan AK Tišnov, 2. Ondriska 
Jiří AK Tišnov, 3. Dušek Vojtěch Tišnov, 4. Kozina David V.Bítýška, 5. Laš-
tůvka Jakub Kuřim 

Libor Vojanec

Zamyšlení po sezóně
V letošním roce ukončil svojí dlouholetou trenérskou činnost po-

slední ze zakladatelů kuřimského volejbalového kroužku DDM HIPPO 
Kuřim. Po třinácti letech trenérské činnosti s kuřimskou mládeží odchází 
z Kuřimi trenér Jiří Smetana. V čase ukončené 13. sezóny působení DDM 
HIPPO Kuřim  a ve světle odchodu jednoho z trenérů si teď dovolím ma-
linko zbilancovat kam volejbalový kroužek DDM HIPPO Kuřim za 13 
let došel. V letošní soutěžní sezóně 2013/2014 navštěvovalo volejbalový 
kroužek DDM HIPPO Kuřim 98 dětí, což je za fotbalisty a plavci tře-
tí největší počet dětí ve  sportovním oddílu v Kuřimi. Do DDM HIP-
PO Kuřim již nechodí pouze děti z Kuřimi, i když tvoří převážnou část 
kroužku, ale také děti ze širokého okolí Kuřimi – z Podlesí, Brna, Drásova, 
Moravských Knínic, Blanska, Lipůvky, Veverské Bitýšky, Rozdrojovic a 
Svinošic. O děti se starají čtyři trenéři, tři s licencí III. třídy, a adminis-
trativně DDM Kuřim. V ročníku 2013/2014 nastoupilo DDM HIPPO 
Kuřim v všech pěti věkových kategoriích mládeže, které pořádá volejba-
lový svaz na území na Jižní Moravy. Z toho i  ve všech pěti barevných 
kategorii barevného minivolejbalu jsme vždy měli zastoupení. Všechny 
soutěže mládeže hrají na jižní Moravě už jenom profesionální tým VK 
Královo Pole Brno a sportovní školy ZŠ Novolíšeňská Brno a VK Pegas 
Znojmo-Přímětice. V soutěžích nastoupilo během sezóny 15 týmů DDM 
HIPPO Kuřim a za sezónu odehrály celkem 357 zápasů. V posezónním 
období se hráčky a hráči věnují beach volejbalu, v němž se také pravidelně 
účastní kvalifikací na mistrovství republiky žákyň. Pravidelně se beachvo-
lejbalových kvalifikací účastní společně s beachvolejbalovými specialisty 
se Sokola Brno a týmy sportovní školy VK Pegas Znojmo-Přímětice. Za 
13 sezón se podařilo v Kuřimi vychovat několik výborných hráček. Kate-
řina Tesařová má na kontě několik medailí z extraligy kadetek a juniorek. 
Klára Střížová přidala i několik účastí na srazech reprezentace ČR ročníku 
96, nyní se naplno věnuje beachvolejbalu. Poslední přestupující Klára Mi-
kelová má na kontě již starty v extralize žen, což je nejvyšší česká soutěž, a 
také starty reprezentační v reprezentaci ČR ročníku 1998. Simona Pavlíč-
ková v příští sezóně okusí s týmem Šlapanic první ligu žen. V žákovských 
reprezentačních výběrech Jižní Moravy KCM také pravidelně nastupují 
kuřimské hráčky, v právě skončené sezóně to byla Lucie Tesařová. Trenér 
Martin Švestka v letech minulých působil na pozici asistenta v žákovské 
reprezentaci Jižní Moravy, poté na pozici vedoucího týmu reprezenta-
ce České republiky kadetek a juniorek ročníku 92. Ze svého působení 
u reprezentačních výběrů přivezl do DDM HIPPO Kuřim bronzovou 
medaili z mistrovství Evropy juniorek. Radka Koudelná se po ukončení 
hráčské kariéry posadila na rozhodcovský empair. Trenéři DDM HIPPO 
Kuřim dostali na volejbalové akademii ocenění za přínos pro volejbal z 
rukou současného předsedy volejbalového svazu Zdeňka Haníka. Když 
kroužek DDM HIPPO Kuřim před 13 lety zahajoval s osmi děvčaty zapá-
lenými do volejbalu, nikdo netušil, kam až to jednou dotáhneme. A to je 
nutné dodat, že volejbalový kroužek DDM Kuřim, byť pro něj byl tento 
rok výjimečný, odchodem posledního zakládajícího člena ve své činnosti 
nekončí a dále se bude snažit vytvářet co nejlepší podmínky pro všechny 
zájemce o volejbal, ať již chtějí v budoucnu hrát pro zábavu Krajský pře-
bor nebo profesionálně extraligu.

MŠ

Volejbal
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Atletika

sport

Atletické úspěchy žáků ze 
ZŠ Kuřim – Tyršova
Pohár rozhlasu

Atletické závody základních škol tišnovského okrsku
Ve středu 7. 5. se vybraní žáci 8. – 9. ročníku zúčastnili atletických 

závodů v Tišnově. 
Soutěžilo se v disciplínách: běh na 60 m, skok vysoký, skok daleký, 

vrh koulí, štafeta 4 x 60m a běh na 1500 m. Po velmi dobrých individuál-
ních výkonech a osobních rekordech našich atletů jsme se v této týmové 
soutěži umístili na 3. místě.

Pořadí škol: 1. ZŠ Tišnov - nám. 28. října, 2. ZŠ Tišnov – Smíškova, 
3. ZŠ Kuřim – Tyršova, 4. Gymnázium Tišnov, 5. ZŠ Veverská Bítýška

Z individuálních umístění je třeba zmínit 1. místo ve vrhu koulí 
Jana Prokopa, 2. nejlepší výkon Aleše Fišera a Jiřího Přikryla ve skoku 
vysokém, 3. místo ve vrhu koulí Davida Dufka a 3. místo Aleše Fišera v 
běhu na 60 m.

Za naši školu dále závodili Michael Béza, Adam Prudek, Tomáš 
Strouhal a Matyas Kučera.

Všem gratulujeme k osobním rekordům a děkujeme za reprezen-
taci naší školy. 

Atletický čtyřboj ZŠ 2014
Družstva všech základních škol na území ČR mají možnost soutě-

žit v atletickém čtyřboji.
Družstva mohou být pětičlenná, ale do soutěže družstev se započí-

távají pouze výsledky čtyř nejlepších atletů z každého družstva. Závodí se 
v kategoriích starších žáků a starších žákyň, tj. 8. a 9. tříd. Disciplínami, v 
nichž mladí vícebojaři závodí, jsou: sprint na 60 m, polovina družstva ab-
solvuje skok daleký nebo skok vysoký a stejně tak potom vrh koulí nebo 
hod kriketovým míčkem a závěrečnou disciplínou je běh na 800 m (dív-
ky) nebo 1000 m (hoši). Výkony se bodují podle platných tabulek pro 
mládež a body jednotlivců ze všech disciplín se sčítají.

Okresní finále ZŠ v atletickém čtyřboji
V pátek 23. 5. se za již letního počasí uskutečnilo na školním hřišti 

ZŠ Tišnov – nám. 28. října okresní finále družstev základních škol v atle-
tickém čtyřboji.

Starší žákyně: Eliška Šrámková, Eliška Lekešová, Michaela Veselá 
(všechny 9. A), Zuzana Hiršová a Monika Chaloupková (obě 9. B).

Našim žákyním se tolik nedařilo a tak jejich výkony stačily na 5. 
místo v soutěži družstev, ale je třeba ocenit jejich zájem a bojovnost, se 
kterou se postavily ke startu fyzicky i technicky náročných atletických 
disciplín. 

Za solidní individuální umístění lze považovat 4. místo Moniky 
Chaloupkové v hodu kriketovým míčkem.

Pořadí škol: 1. Gymnázium Zastávka 6366 bodů, 2. Gymnázium 
Tišnov 6306 bodů, 3. ZŠ Tišnov - nám. 28. října 6119 bodů, 4. ZŠ Smíš-
kova 5270 bodů, 5. ZŠ Kuřim – Tyršova 4735 bodů, 6. ZŠ Ostrovačice 
3708 bodů

Starší žáci: Aleš Fišer, Jan Prokop, Tomáš Strouhal (všichni 9. B) a 

Jiří Přikryl (8. A).
V kategorii žáků se nám dařilo mnohem více a po vynikajících in-

dividuálních výkonech se našemu družstvu podařilo vybojovat postup do 
krajského kola této soutěže.

Pořadí škol: 1. Kuřim – Tyršova 6521 bodů, 2. ZŠ Tišnov – nám. 
28. října 6312 bodů, 3. ZŠ Tišnov – Smíškova 6025 bodů, 4. ZŠ Ostrova-
čice 5770 bodů, 5. Gymnázium Tišnov 4451 bodů

Z individuálních umístění je třeba zmínit 1. místo Jana Prokopa 
ve vrhu koulí, 2. místo ve stejné disciplíně Aleše Fišera, který se umístil 
2. i ve sprintu na 60 m a ve skoku vysokém vybojoval 1. místo. Druhý 
v nejnáročnější disciplíně na závěr víceboje, tj. v běhu na 1000 m, 3. ve 
sprintu i skoku vysokém byl Jiří Přikryl a v hodu kriketovým míčkem zví-
tězil Tomáš Strouhal. 

Pomyslnými třešničkami na dortu našich úspěchů byly celkové 
vítězství Aleše Fišera a bramborová příčka Jiřího Přikryla v soutěži jed-
notlivců.

Všem našim atletům děkujeme za výkony na hranici svých fyzic-
kých schopností a družstvu starších žáků gratulujeme k 1. místu v soutěži 
a k postupu do krajského kola, které se bude konat v Břeclavi. Tam se 
naši reprezentanti poměří i s atletickými namakanci ze sportovních škol 
se zaměřením na atletiku.

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova

Foto shora dolů: družstvo žákyň, Aleš Fišer, vítězné družstvo žáků.
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Šachy

sport

Kuřim opět zabodovala na 
Mistrovství republiky

O víkendu 13.-15.6. se v Brně konalo Mistrovství České republiky 
družstev ml. žáků, kam se po úspěchu v krajském kole (konaném v Kuři-
mi) probojovala hned dvě kuřimská družstva. Družstvo A reprezentovali: 
David Němec, Vláďa Pavlík, Julča Richterová (host ze Zastávky), Matěj 
Tajovský, Tomáš Kříž a Šimon Tajovský. B družstvo jsme postavili z mla-
dých talentů, kteří měli sbírat zkušenosti a tvořili jej tito hráči: Jan Hvoz-
dovič (host z Rousínovce), Tomáš Keprt, Lukáš Petříček, Tomáš Fikejs, 
Alice Habinová, Adam Boček a Jakub Matula.

Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol a konkurence byla oprav-
du obrovská – na republiku z krajských kvalifikací postupuje nejlepších 
28 družstev. Naše družstvo A celou dobu atakovalo místa v první desítce 
a před závěrečnými 2 koly bylo na bedně. Porážka v předposledním kole 
nás odsunula dozadu, nicméně v posledním kole tým zabojoval a díky 
výhře se posunul na krásné 3. místo, což je historický úspěch v soutěžích 
mládeže. Může nás těšit, že jsme jako jedni z mála zle zatápěli i týmům na 
prvních dvou místech z bašty mládežnického šachu – Beskydské šachové 
školy a nechybělo mnoho a mohli jsme je i porazit. Aspoň máme do bu-
doucna co zlepšovat. Náš B tým také nezklamal, a i když byl nasazen jako 
jeden z posledních, dokázal uhrát dvě cenné výhry a tři remízy a obsadil 
nakonec 24. místo. 

Konečné pořadí po 9 kolech 
Poř. St.č. Družstvo   Partie  + = -  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 BŠŠ Frýdek-Místek „A“  9  9 0 0  27 142 39,5
2 11 BŠŠ Frýdek-Místek „B“  9  6 1 2  19 141 30,5
3 8 ŠK Kuřim „A“   9  6 0 3  18 147 33
4 7 TJ Spartak Vlašim  9  6 0 3  18 144 31
5 6 2222 ŠK Polabiny  9  5 2 2  17 144 30,5
6 3 Štefanydes Polička  9  5 1 3  16 149 28
7 18 BŠŠ Frýdek-Místek „C“  9  5 1 3  16 110 30
8 10 QCC České Budějovice  9  5 0 4  15 141 28
9 12 SK Slavia Orlová  9  5 0 4  15 119 28
10 2 ŠK PORG - VŠFS Praha  9  4 2 3  14 137 26,5

Díky blízkosti místa konání nás přijelo povzbudit hodně fanoušků 
z Kuřimi, kteří vytvořili výbornou atmosféru. Připojuji originální komen-
tář naší nejvěrnější fanynky paní Křížové:

2. ročník šachového turnaje 
„O krále a dámu kuřimských MŠ“

Zase po roce se nám povedlo dne 6.6. ve spolupráci ŠK Kuřim a 
MŠ Kuřim zorganizovat turnaj pro děti, které navštěvují některou z ma-
teřských škol v Kuřimi. Letos nám vyšlo vstříc kulturní středisko a tak 
se turnaj za jeho podpory konal v kulturním domě. Na turnaj nakonec 
zavítalo 23 dětí, což je podobná účast jako loni. (Šachy nám v ŠK Kuřim 
nějak organizovaně zatím hraje 34 předškoláků).

Hrálo se na 5 kol švýcarským systémem bez hodin a pokud partie 
neskončila matem nebo remízou v určitém časovém limitu (cca 25min), 
nastoupili páni rozhodčí a výsledek partie odhadli.

Celkovým vítězem se nakonec stal Martin Baláž, druhý se stejným 
počtem bodů, ale horším pomocným hodnocením, skončil Míša Buzáš 
a třetí místo obsadil Čenda Hlucháň. Všichni již chodí na šachy druhým 
rokem a tak to bylo trochu znát. Nicméně na paty jim statečně šlapaly 
děti z MŠ Brněnské, které se učí hrát teprve od letoška, a 4. místo celkově 
obsadil a kategorii nejlepší nováček vyhrál Šimon Boháč a nejlepší dívkou 
se stala Dorotka Poledňáková - oba právě z Brněnské.

Celkově turnaj proběhl naprosto v pohodě. Děti byly strašně hod-
né, šikovné, nikdo nezlobil, nikdo se nám neztratil ;-) a všichni vydrželi 
téměř tříhodinový maratón dohrát až do konce.

Každý účastník si tím pádem zasloužil malou odměnu a věcnou 
cenu, nejlepší dostali i pohár a medaile.

Chtěla bych poděkovat mým dvěma trenérským kolegům Jirkovi 
Majerovi a Honzovi Číhalovi, kteří velkou měrou přispěli ke zdárnému 
průběhu a všechny technické problémy ohledně nemožných tahů (těch 
bývá u školkáčů ještě dost) vyřešili. Dále velký dík patří dvěma mamin-
kám od Jáchyma Brože a Sylvinky Hruškovské, které pro děti zajistily občer-
stvení a v neposlední řadě samozřejmě patří poděkování kulturnímu středis-
ku, které nám umožnilo tento turnaj v jejich prostorách uspořádat.

Celkové pořadí lze nalézt na:
 http://chess-results.com/tnr136769.aspx?lan=5&art=1&fed=C-

ZE&wi=821

Společné foto všech účastníků
Kateřina Tajovská za ŠK Kuřim

Šachy v Šrajbecu
Víkendového MČR družstev mladších žáků v rapidšachu se zúčastnilo 

celkem 28 mančatfů po 6 hráčích. Hrálo se celkem na 9 kol a výsledkem byl 
nakonec 3. plac pro Kuřas. Všechny špíly proběhly v menze Masárny na Vinař-
ské v Šrajbecu. Pro kuřimské trenéry 3 dny sténé scénář - posbírat sviště, hodit 
do vlaku, vystópit na roli, šalinó k Vystecu a šórem naklapat na plac.

Včera to bylo perfekt, byla jsem hodit voko a aji dneska sme šli hodit 
čučku, jak to de. Chvílema to bylo v oukeju, chvílema levandula. Augle sme 
měli vyvalený. Celkem lajvojt, jenom Tom byl v jedné partii pasové a skoro to 

vypadalo, že vostatní ho chcó zpeckovat nebo že mu rozhodí sandál. Pavel byl 
tak akorát zralé na šaškec. Potom v posledním kole sme neměli už žádnýho 
fóra, jen jsme čekali, jak se zadaří nebo nezadaří sópeřům. Mělo to fakt betelný 
grády, ale hlavně sme měli kliku, protože plichta sópeřů nás dostala na 3. plac. 
Nakonec teda všecko klap.

Všici šropi se lochčili, glgali Rychlý špunty, metále pověšený na krku. 
Konec dobré, všecko dobrý :-):-).

Takže zase za rok džusblus 

Tento vynikající úspěch svědčí o tom, že v Kuřimi je práce s mláde-
ží na výborné úrovni, kterou nám leckteré „velkokluby“ závidějí. Zásluhu 
na tom mají všichni trenéři ŠK Kuřim, kteří s dětmi pracují a také rodiče, 
kteří je v tom podporují. Doufejme, že tento trend bude i nadále pokračo-
vat a třeba za rok vybojujeme ještě cennější kov.
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Příští, zářijové číslo Zlobice vyjde v pátek 29. srpna. 
Uzávěrka bude ve středu 20. srpna. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 25. srpna.
Prosím o dodržení termínů.

Harmonogram na celý rok najdete na 
http://www.zamekkurim.cz/index.php/ostatni2/zlobice

Powerlifting

sport

Syn a otec – zlato a bronz z 
mistrovství Evropy

V prvním červnovém týdnu proběhlo v Trutnově ME v silovém 
trojboji (powerliftingu) federace GPC. Soutěže se účastnilo celkem  395 
závodníků z dvaceti zemí ve všech váhových a věkových kategoriích.  V 
rámci reprezentace ČR startovali na této soutěži i dva kuřimští rodáci – 
otec a syn – Michal a Vlastimil Šafaříkovi. Oba dva startovali v tzv. RAW 
divizi, což představuje klasický powerlifting, ve kterém není povoleno po-
užívat tzv. superdresy, zvyšující výkon.

Vlastimil (15 let) startoval v kategorii dorostu T1 (13-15 let) , 
ve váhové kategorii do 90 kg. Svým výkonem 457,5 kg v trojboji (dřep 
172,5 kg, benchpress 110 kg , pozved 175 kg) obsadil 1. místo a vybojoval 
tak svůj již druhý titul mistra Evropy. Tímto výkonem současně vytvořil 
i nový světový rekord v trojboji, přičemž dosavadní rekord Australana 
Powella překonal o 17,5 kg. Vlasta patří k nejúspěšnějším českým doros-
tencům,  kromě titulů z ME je i trojnásobným mistrem ČR, vicemistrem 
a mistrem světa z let 2012 – 2014.

Michal (47 let) startoval v kategorii masters  M2  (45-50 let), ve 
váze do 110 kg. Obsadil celkově 3. místo, když souboj o zlato s Maďarem 
Gyenesem a dalším Čechem Vaškem Marešem zhatilo zranění stehenní-
ho svalu. I tak se mu ale povedlo dvakrát posunout hodnotu světového 
rekordu ve dřepu, nejprve na 265,5 kg a pak posledním pokusem na solid-
ních 273 kg. Přestože již vlastní jeden titul mistra Evropy (z roku 2012), 
zústává i nadále největším úspěchem 5. místo z mistrovství světa z roku 
2008 z amerického Palm Springs.

Vrcholem letošní sezóny je mistrovství světa, které se  koná v ar-
gentinském Puerto Iguazu, na přelomu září a října. O tom, zda se ho oba 
naši závodníci zúčastní, rozhodne  až aktuální finanční situace, resp. sku-
tečnost, zda se podaří najít vhodného sponzora.
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