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červen

Volby, volby, volby

(Pokračování na str. 6)

V pátek 28. a v sobotu 29. května se 
konaly volby do Parlamentní sněmovny. 
Předpokládám, že celorepubliková čísla jsou 
všem známa, ale krátce si je připomeňme. V 
republice z 8.415.892 oprávněných voličů 
do některého ze 14.894 volebních okrsků 
došlo (nebo si nechalo donést urnu domů) 
5.268.098 občanů, což je 62,60%. To je dru-
há nejnižší účast v historii České republiky. 

Do parlamentu se dostalo celkem pět 
volebních stran. Vyhrála ČSSD s 1.155.267 hla-
sy, což je 22,08%. Těsně za ní skončila ODS s 
1.057.792 hlasy, což je 20,22%. Na třetím mís-
tě skončila strana TOP 09 s 873.833 hlasy, což 
je 16,70%. Na čtvrté místo sestoupila KSČM 
s 589.765 hlasy, což je 11,27%. Poslední, pá-
tou parlamentní stranou, se staly Věci veřejné 
s 569.127 hlasy, což odpovídá 10,88%. ODS a 
Top 09 jsou strany pravicové, ČSSD a KSČM 
levicové, Věci veřejné jsou řazeny k pravému 
středu.

Počty mandátů (tedy poslanců) pak jsou 
takovéto:

ČSSD 56
ODS 53
TOP 41
KSČM 26
VV 24

Kraj, okres, region
V Jihomoravském kraji bylo v seznamu 

zaregistrováno 950.098 voličů, k volbám se 
dostavilo 601.118 voličů, tedy 63,27%. Nejlépe 
zde dopadli:
Česká strana sociálně demokratická  
  139.474  (23,35%)
Občanská demokratická strana 
  110.321  (18,47%)
TOP 09     91.433  (15,31%)
Komunistická strana Čech a Moravy 
    69.577  (11,65%)
Věci veřejné    58.251  (9,75%)

Po volbách je čas na kulturu
I když jste možná přesvědčeni o opaku, 

napjatá atmosféra ve společnosti, která pano-
vala před volbami, zasáhne psychiku každého 
z nás. Už proto, že atmosférou strachu a nesná-
šenlivosti jsou zasaženi naši blízcí. 

Teď je tedy čas nadechnout se klidně a 
volně, udělat si v mysli znovu mír a pořádek. 
Dlouhé procházky jsou dobré, ale počasí jim 
příliš nepřeje…

Udělejte si čas na kulturu, zajděte si na 
výstavu, přečtěte knihu. A věřím, že pro mnohé 
z vás bude tím pravým balzámem na duši někte-
rý z kuřimských koncertů. Buď ten varhanní v 
úterý 8. června v kostele, nebo ten s podtitul-
kem Festival dobré hudby, který se bude konat 
v sobotu 12. června. Mimořádné spojení tří 

plnohodnotných koncertů do jednoho bloku. 
Hana a Petr Ulrychovi s doprovodem beatové 
verse Javorů, Robert Křesťan s Druhou travou, 
výrazný talent Žofie Kabelkové a mezinárodní 
sestava virtuozů Pacora trio. A pokud si koupíte 
vstupenku v předprodeji, je to i v červnu za li-
dových 160 Kč.

Jiří Brabec
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Hřiště pro SK
Jako již tradičně bude jeden z kurtů 

plážového volejbalu vyhrazen volejbalistům a 
volejbalistkám ze Sportovního klubu Kuřim, a 
to od května do srpna denně od 18 do 21 hod. 
Jako protislužbu se budou členové klubu bez-
platně starat o údržbu obou kurtů. 

Ubytovnu odstraní Služby
Objekt bývalé ubytovny na ulici Hav-

líčkova, který již dosloužil, odstraní Centrum 
technických služeb Kuřim, které předložilo nej-
nižší cenovou nabídku. Město to přijde na 278 
320 Kč bez DPH.

Studie přechodu na Havlíčkově
Pro zvýšení bezpečnosti chodců, zvláště 

dětí, na frekventované spojnici mezi dolní a hor-
ní částí Kuřimi na ulici Havlíčkova u podjezdu 
pod železniční tratí bude vybudován bezpečný 
přechod. Nahradí se tak nevyhovující  plastové 
zpomalovací prahy. V nejbližší době bude na 
tento přechod zpracována studie, celá akce by 
mohla být provedena ještě letos. 

Obratiště vyprojektuje Bajer
Obratiště autobusů na Podlesí vyprojek-

tuje Ing. Jiří Bajer z Brna. Cena za projekt činí 
139 800 Kč.

Dotace na přechod
Další stavbou, která zvýší bezpečnost 

chodců v hustém kuřimském automobilovém 
provozu, bude nový přechod pro chodce a au-
tobusová zastávka na ulici Tišnovské u zámku. 
Větší část nákladů bude uhrazena z dotace, kte-
rou město na tuto stavbu získalo. Na zhotovitele 
stavby město vypsalo výběrové řízení, stavět by 
se mohlo již v nejbližších týdnech. 

Snížení provozu U Stadionu
Na základě stížností obyvatel ulice U Sta-

dionu se město rozhodlo snížit dopravní zatíže-
ní této ulice. Situace se bude řešit na společném 
jednání zástupců města a firem, které ulici pou-
žívají pro dopravní obsluhu svých provozoven, 
nacházejících se na okraji areálu bývalé TOSky 
směrem ke Zlobici.

Správa stadionu pod Wellness
Od 30. září přejde správa areálu spor-

tovního stadionu v Kuřimi pod nově zřízenou 
městskou firmu Wellness Kuřim. Ta se tak kro-
mě provozu nového wellness centra bude starat 
i o celý přilehlý areál.

7×DrS

Démon alkohol
Dne 2. 5. 2010 byla přivolána Policie 

ČR v Kuřimi do bytu, kde řádil silně podnapilý 
muž. Slovně napadal svou manželku a demolo-
val byt. Vzhledem k jeho agresivnímu chování 
a 3,1 promile alkoholu v krvi byl převezen do 
záchytné stanice.

Dne 16. 5. 2010 přivolala Policii žena z 
Kuřimi do sousedního bytu, ze kterého se ozý-
val křik. Policie zjistila, že soused fyzicky na-
padá družku a jejího syna. S 1,7 promilemi byl 
muž převezen do záchytné stanice.

Dne 31. 5. 2010 nahlásil na Policii ČR v 
Kuřimi výpravčí ČD, že strojvůdce vlaku jedou-
cího z Brna do Kuřimi za stanicí Česká viděl ve 
druhém kolejišti sedět neznámou ženu. Policie 
ženu včas z kolejiště odvedla. Protože měla v 
krvi 1,9 promile alkoholu a sebevražedné myš-
lenky, převezla ji do péče psychiatrů.

Nebylo jí pomoci
Dne 23. 5. 2010 zasahovala Policie ČR 

v Kuřimi s Hasičským sborem v bytě v Kuřimi. 
Rodinní příslušníci oznámili, že se nemohou 
dostat do bytu své matky. Pomocí vysokozdviž-
né plošiny se jeden z hasičů dostal pootevře-
ným oknem do bytu ve třetím patře. Bohužel v 
bytě byla nalezena ve vaně mrtvá žena. Příčinou 
úmrtí bylo zřejmě utonutí.

Brali si z cizího
Dne 3. 5. 2010 odčerpali zloději naftu ze 

tří pracovních strojů v Kuřimi a dne 17. 5. 2010 
bylo odcizeno z bagru ve Hvozdci 80 l nafty.

Dne 18. 5. 2010 přišel majitel garáže ve 
Veverské Bítýšce o skútr za 27 tisíc Kč.

Dne 19. 5. 2010 byly odcizeny firmě v 
Kuřimi dva elektromotory odsávacího zařízení 
za 50 tisíc Kč.

Dne 22. 5. 2010 vykradl neznámý pa-
chatel auto stojící před domem v České. V autě 
odcizil doklady, platební karty, digitální fotoa-
parát, finanční hotovost a dálkový ovladač, kte-
rým si otevřel vrata přilehlé garáže. Z garáže si 
pak odvezl motocykl veterána za 120 tisíc Kč a 
nářadí. Majitelům vznikla škoda 133 tisíc Kč.

Dne 28. 5. 2010 byla vykradena firma v 
Čebíně. Přišla o 2 počítače s LCD monitory a 
tiskárnu v ceně 50 tisíc Kč.

H. N.

Wellness se představuje
Na jednání zastupitelstva 1. června byla 

na programu i presentace současného stavu 
příprav provozu Wellness Kuřim s. r. o. a mana-
žérských záměrů této organizace v podání pana 
Ing. Sojky. 

Zájemce odkazujeme na besedu na toto 
téma 8. 6. v 17 hodin v Kulturním domě. Dozví-
te se kromě jiného i plánovanou cenovou poli-
tiku zařízení, předpokládaný sortiment služeb a 
provozní dobu. 

Nová prodejna?
Developerská firma Fuertes se obrátila 

na město s žádostí o změnu územního plánu. 
Chystá se vystavět vedle Penny nový obchodní 
dům s prodejní plochou 700 m2, se sortimen-
tem textil, aobuv a doplňkové služby (např. tex-
tilní galanterie). 

Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby změ-
na začala být projednávána s doplněním, že je 
při této změně třeba současně řešit i otázku za-
stávky MHD ve směru od Brna.

Obolus dětem
Podnikatel, který si nepřeje být jme-

nován, uplatnil podnikatelský obolus ve výši 
11.470 Kč. Prostředky mají být převedeny 
Domu dětí a mládeže na pořádání akcí. Zastu-
pitelstvo převod schválilo.

Jsme ve ztrátě
Za první tři měsíce letošního roku město 

Kuřim hospodaří se ztrátou téměř 7,5 milionu 
korun. Znepokojivě vypadající rozdíl je způso-
ben výstavbou Wellness, protože peníze z úvěru 
nejsou součástí rozpočtu. Zastupitelstvo vzalo 
zprávu na vědomí prakticky bez diskuse.

Město bude mít logo
Rada města vypsala soutěž o logo města 

a jeho jednotný vizuální styl. Všechny soutěžní 
práce si budete moci prohlédnout na výstavě v 
kulturním domě od 14. do 21. června a vyjde k 
nim i katalog. 

Zastupitelstvo diskutovalo o smyslu celé 
soutěže a vyhradilo si právo rozhodnout o způ-
sobu využití vítězného návrhu a schválit zásady 
využívání loga, logotypu a jednotného vizuální-
ho stylu.

Kauza skála
Jak asi většina občanů města ví, na dům 

jednoho z obyvatel ulice Podhoří spadla skála a 
částečně jej poničila. Skála přitom byla na jeho 
pozemku. Příčinou byla souhra faktorů - zvětrá-
vání skály, její narušení flórou a deštivé počasí. 
Občan se obrátil s žádostí o finanční pomoc na 
radu města, která ji zamítla, ale nabídla mu mís-
to toho pomoc technickou. 

Zastupitelstvo konstatovalo, že rada pře-
kročila své pravomoci, protože o žádosti o dar 

ve výši, kterou občan požadoval, smí rozhodo-
vat pouze zastupitelstvo. I když se občan mylně 
obrátil na radu, měla ta jeho žádost postoupit 
oprávněnému orgánu.

Žádost se tedy objeví na jednání zastupi-
telstva 29. června.

6×job
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Čisté světlo

Na dohled od Zlobice

Český den proti rakovině 2010
Dne 12.5.2010 se studenti Střední odborné školy a Středního od-

borného učiliště Kuřim zúčastnili jako dobrovolníci sbírky Český den 
proti rakovině organizované Ligou proti rakovině Praha. Krom realizace 
sbírky přímo na škole se pohybovali i v ulicích města Kuřimi a navštívili 
Základní školu a Obecní úřad v Moravských Knínicích. Celkově sbírkou 
získali 13 575,-  Kč. Všech  650 žlutých kvítků měsíčku lékařského s červe-
nou stužkou našlo svého dárce. Účelem sbírky je získání finančních pro-
středků na nádorovou prevenci, na zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, na podporu onkologické výchovy a onkologického výzkumu a 
na vybavení onkologických center. 

Celorepubliková sbírka bude trvat až do 30. 9. 2010. Zájemci mo-
hou přispět i dárcovskou zprávou ve tvaru DMS KVET na číslo 87777. 
Cena jedné DMS je 30,- Kč a Liga proti rakovině z ní obdrží 27,- Kč.

Všem ochotným přispěvatelům za adresáty příspěvku, za Ligu pro-
ti rakovině i za naše dobrovolníky děkujeme.

Mgr. Jana Čikovová

Koupaliště v létě uzavřeno
Z důvodu výstavby wellness centra nebude v letních měsících ote-

vřeno koupaliště. Město přikročilo k tomuto rozhodnutí z několika zásad-
ních důvodů. Především – v době letní sezony budou finišovat zemní prá-
ce a terénní úpravy kolem wellness centra, to znamená silný hluk, vysoká 
prašnost a s tím související nepohodlí návštěvníků. Mimo to by městu 
hrozilo udělení pokuty za nedodržení hygieny vody a prostředí v areálu. 
Náklady na udržení čistoty v areálu by byly enormní. Venkovní tobogán je 
v havarijním stavu, provozem by došlo k ohrožení zdraví návštěvníků.

To je shrnutí nejdůležitějších argumentů, které vedly město k uve-
denému rozhodnutí. Návštěvníkům koupaliště se omlouváme a děkuje-
me za pochopení.

V této souvislosti připomínáme, že v červnu bude po revitalizaci 
otevřen rybník Srpek, který určitě v letních měsících poslouží k vodním 
radovánkám a relaxaci. Ale o tom pojednává samostatný článek … 

Ing. Oldřich Štarha
starosta města Kuřimi

Neváhejte s výměnou řidič-
ských průkazů 

Vážení řidiči,
Dovolujeme si Vás upozornit na povinnou výměnu řidičských 

průkazů. Tato povinnost je daná zákonem 361/200Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a týká se řidičský 
průkazů vydaných v termínu od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000.

Lhůta pro výměnu těchto řidičských průkazů končí dne 31. 12. 
2010. a tato výměna je zdarma.

Kde si vyměníte řidičské průkazy
(podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu - Ku-

řim, Chudičce, Veverská Bitýška, Hvozdec, Jinačovice,Lelekovice, Česká, 
Rozdrojovice. Moravské Knínice a Čebín)

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Úřední hodiny: Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 17:00 hod
Informace na tel.: 541 422 332
 541 422 335 
Nechávejte výměnu svého řidičského průkazu na poslední chvíli. 

Na konci roku 2010 se tak vyvarujete nepříjemného a dlouhého čekání 
ve frontách. 

Ing. Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Kuřim
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životní prostředí

společnost

Rybník Srpek po revitalizaci
Kuřimský rybník Srpek byl vybudován v roce 1968 jako koupaliště, 

které v té době v Kuřimi chybělo. Pro stavbu byla vybrána prostora křižování 
hlavní železniční trati s odbočkou do tehdejšího závodu TOS. Kromě rekrea-
ce měl rybník funkci požární nádrže.

V prvních letech po výstavbě byl rybník opravdu jako koupaliště Ku-
řimany hojně využíván. Později, hlavně po vybudování krytého a venkovního 
koupaliště, rychle ztrácel na atraktivitě. Železobetonové panely zpevňující 
jeho břehy byly vodou podemílány a některé se sesunuly  ke dnu. Také okolí 
bylo v neutěšeném stavu a tak rybník sloužil pouze k chovu ryb a v jeho vo-
dách se koupali maximálně kolemjdoucí psi.

Rybník se nachází v těsné blízkosti města Kuřimi, v klidové zóně ve 
které se uvažuje s využitím ke každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel i ná-
vštěvníků města. Prvním předpokladem pro uskutečnění tohoto záměru bylo 
prosazení revitalizace rybníka a jeho okolí. Práce na projektu započaly v roce 
2007. Město bylo i v tomto případě úspěšné při žádosti o čerpání dotací na 
tuto stavbu. Celkové náklady související s touto stavbou činí 7 640 000, z toho 
Státní fond životního prostředí zaplatí devadesát procent, město se podílí de-
seti procenty. Po dlouhých odkladech podepsání smlouvy o dotacích, fond 
nakonec (po postupných šesti doplněních) souhlasil s podpisem smlouvy.

Předání stavby zhotoviteli proběhlo na konci srpna loňského roku, 
práce na stavbě započaly v září. Rybník byl nejprve vypuštěn, potom následo-
valo odstranění uvolněných panelů z břehů. Sediment na dně byl kopkován 
a následně odvezen k dalšímu využití. Byl vybudován odlehčovací korunový 
přeliv s povodní patou zajištěnou rovnaninou z lomového kamene. Na úro-
veň koruny hráze je přelivná plocha navázána povlovnými svahy.

Břehy rybníka dříve zpevněné betonovými panely, byly opevněny ka-
mennou rovnaninou, kamenným záhozem a vrbovým oplůtkem. V části bře-
hu byla vytvořena malá pláž s pozvolným vstupem do vody. Na březích bylo 
vybudováno deset vstupů (kamenných schodů) do vody. U okolních stromů 
a keřů byla provedena probírka. Okolní prostranství byla srovnána, pozitivní 
zněnu prodělal i přilehlý Luční potok, sedimenty a břehy byly odbagrovány.

Na mělčí straně rybníka bylo vytvořeno litorální pásmo (snížený po-
loostrov). Po jeho obvodu je proveden zvýšený obvodový pruh šířky 4,0 m, 
uvnitř vznikl nízký ostrov. Obě tyto části mají výšku 0,30 m nad hladinou. 
V místě navázání obvodového pruhu litorálu na hráz nádrže byly provedeny 
průcezné sekce násypu z lomového kamene a proštěrkované štěrkem.

Plochy obvodového pruhu a ostrova nad hladinou jsou ohumusovány 
a osety, na vnější jižní straně je provedena výsadba vrbových řízků, zajištěná 
štěrkovým pohozem.

V současnosti je již stavba revitalizace rybníka zkolaudována a je mož-
né přistoupit k úpravám okolí, které přispějí ke zvýšení atraktivity a návštěv-
nosti lokality. Nabízí se možnost vytvořit přírodní rekreační zázemí, které 
bude zapadat do původního krajinného rázu.

Okolí rybníka bude doplněno o lavičky, odpadkové dřevo, informač-
ní tabule, jednoduché hrací prvky pro děti, víceúčelovou stavbu s kioskem, 
venkovním posezením.

Po realizaci těchto poměrně jednoduchých opatření získá toto 
místo obrovský potenciál pro vytvoření centra krátkodobé rekreace.

 Dílo je zkolaudované, slavnostně otevřené a nájemce rybníku už 

jistě plánuje jakou rybí osádku do rybníku pustí. Musí při tom ale dodržet 
podmínky Agentury ochrany přírody, které nám uložila v rámci poskyt-
nutí dotací z fondů EU. Štěrkopísková lavice  - avšak při teplejším počasí 
než vládlo v květnu – bude zase lákat plavce ke vstupu do vody.

Každému z nás má co rybník Srpek nabídnout, proto se určitě 
přijďte na něj podívat a popřát mu vše dobré do dalších 40 let jeho ži-
vota!

Oldřich Štarha
starosta

Orelské díky
Druhou květnovou neděli proběhla v areálu zámeckého nádvoří a 

orlovny oslava Dne matek.
Ráda bych jménem pořadatele – jednoty Orla v Kuřimi, poděko-

vala touto cestou všem, kdo se zasloužili o krásné pohodové odpoledne.
Velké díky patří nejen „zámecké paní“ Ing.Novotné, která nám 

umožnila konání této akce na zámku, ale i všem šikovným lidem, kteří zde 
nabízeli své výrobky.  Další  nemalé díky patří účinkujícím - tanečnímu 
kroužku z DDM pod vedením Patricie Sýsové za úžasné tygří vystoupení,  
folklornímu souboru Šafránek z Obřan, který do Kuřimi přijel se svými 
nejmenšími prťaty. Nemohu opomenout i mužský pěvecký sbor z Mo-
ravských Knínic – Kyničan se svým cimbálem, folkového zpěváka Pavla 
Helana a  finalistu soutěže SuperStar Petra Bendeho. Poděkování patří 
i moderátorské dvojici TomSawyer Band z Blanska, která nás provázela 
nejen slovem ale i směsicí nestarnoucích hitů. Samozřejmě také díky naší 
orelské omladině za přípravu soutěží a her pro děti na hřišti. A hlavně DĚ-
KUJEME všem maminkám – že si udělaly čas a přišly, že se dobře bavily 
a byly skvělé publikum, že se nevyděsily krátkého deště, neutekly nám a 
vydržely s námi až do konce.  

Za pořadatele bych ráda poděkovala i všem sponzorům a závěrem 
nezbývá - než těšit se na druhou květnovou neděli 2011.

I.N.
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Robin Hood v Doubravníku
15.května 2010 se celkem 11 dětí ze skaut-

ského střediska Kuřim zúčastnilo okresního kola 
Závodu vlčat a světlušek (děti ve věku 7-11 let) v 
Doubravníku. Ačkoli to byl závod, byl pojat jako vel-
ká hra zasazená do období středověké Anglie. Děti se 
na jednotlivých stanovištích snažily pomoci Robinu 
Hoodovi získat stříbrňáky na vykoupení Dobrotivé-
ho krále Richarda z vězení. A společnými silami všech 
soutěžících družin se to nakonec podařilo a král Richard se mohl vrátit 
na svůj trůn.

Kuřimská družina Ještěrek (ve složení Maruška Fialová, Peťa No-
votná, Peťa Pikulová, Domča Prášková, Romča Sedláčková, Katka Tichá 
a Bára Valášková) se umístila na 2. místě a postoupila do krajského kola v 
Boskovicích. Gratulujeme!

Radmila Sedmíková
za skautské středisko Kuřim
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Křesťanská demokratická unie- Čs.strana lidová  50.000 (8,37%)
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  25.214 (4,22%)
Suverenita - blok Jany Bobošíkové   15.588 (2,61%)
Strana zelených     14.028 (2,34%)
Žádná další strana se nedostala nad 1%.

V Jihomoravském kraji zajistila volební účast poslanecké křeslo 
celkem 23 poslancům. (Praha 25, střední Čechy 24, Moravskoslezský 
kraj 22…)

Nejvíc mandátů v kraji získala sociální demokracie, a to 7. Podělilo 
se o ně prvních šest mužů kandidátky (tedy žádná žena), které předběhl 
a do čela se vyhoupl z jedenáctého místa hejtman Michal Hašek. Černý 
Petr prvního náhradníka tak zůstal panu Janu Schneiderovi. Uvidíme, 
jestli se pan hejtman rozhodne sedět na dvou židlích… V Parlamentu 
usednou za ČSSD: Hašek Michal Mgr., Sobotka Bohuslav Mgr., Tejc 
Jeroným JUDr., Ohlídal Ivan Prof. RNDr. DrSc., Skopal Ladislav 
Ing., Sklenák Roman Mgr. Bc. a Petrů Jiří Ing.

ODS získala na jihu Moravy šest mandátů, o které se podělilo šest 
kandidátů z čela kandidátní listiny. Nikdo zde nikoho nepředběhl díky 
preferencím: Mencl Václav Ing. arch., Suchánek Pavel Ing., Bartoš 
Walter PhDr., Šeich David Mgr., Filipi Dana a Sivera František Ing.

TOP 09 získala 4 mandáty, když kandidát z 5. místa Dr. Kostřica 
prosákal na druhou příčku a k němu se připojili první tři lidé kandidátky: 
Putnová Anna Doc. RNDr. Ph.D., MBA, Kostřica Rom Prof. MUDr. 
CSc., Husák Jan a Schejbalová Jaroslava.

KSČM i VV získali tři mandáty, vždy pro první tři jména svých 
kandidátek. Konkrétně u KSČM: Bebarová-Rujbrová Zuzka JUDr., 
Grebeníček Miroslav Doc. PhDr. CSc. a Adam Vojtěch MUDr., u VV: 
Dobeš Josef Mgr., Babák Michal a Chaloupka Otto.

V okrese Brno – venkov bylo do seznamu zapsáno 160.547 obča-
nů, odvolit jich přišlo 107.625, tj 67,04%.

Nejlépe uspěly tyto strany:
ČSSD 24.345  (22,74%)
ODS  19.466  (18,18%)
TOP 09  16.802  (15,69%)
KSČM  12.306  (11,49%)
VV  10.915  (10,19%)
KDU-ČSL  9.326  (8,71%)
SPOZ   4.627  (4,32%)
Suverenita  2.974  (2,77%)
SZ   2.062  (1,92%)

Žádná další strana se nedostala nad 1%.

Kuřimsko
V obcích, které patří do našeho regionu, tedy pro něž je Kuřim pří-

slušnou obcí s rozšířenou pravomocí, bylo do seznamu zapsáno 16.958 
voličů. Kuřim je tedy téměř přesně polovinou tohoto obvodu. K volbám 
přišlo 11.920 voličů, tj 70,29%.

Nejlépe dopadly tyto strany:
ČSSD 2.611  (22,03%)
ODS   2.519  (21,25%)
TOP 09  2.182  (18,41%)
VV  1.173  (9,89%)
KSČM  1.055  (8,90%)
KDU-ČSL   776  (6,54%)
SPOZ   540  (4,55%)
Suverenita  340  (2,86%)
SZ   254  (2,14%)

Žádná další strana se nedostala nad 1%.
Na této úrovni – regionu došlo k první odchylce v pořadí parla-

mentních stran. Věci veřejné zde předběhly komunisty. Region vyzněl ve 
srovnání s republikovým průměrem mírně pravicově.

Kuřim
V našem městě mělo právo volit 8.471 zaregistrovaných voličů. 

Tohoto práva využilo 5.856 z nich, kteří přišli k volbám a vyzvedli si obál-
ky. Šest jich ale obálku nevhodilo do urny a z těch, kteří tak učinili, dalších 
23 odevzdalo neplatný hlas, lhostejno, zda záměrně nebo protože nepo-

Volby, volby, volby
(pokračování ze str. 1)

chopili, jak hlasovat. Celkem tedy platné hlasy odevzdalo 5827 voličů. 
Volební účast byla nadprůměrná, ale horší než v regionu – 69,13%.

Výsledky za Kuřim nejsou nijak zásadně odlišné od celostátních. 
Volič si mohl vybrat z 19 kandidátek, a 18 jich alespoň jeden hlas dosta-
lo. Prvních pět míst obsadilo pět celostátně nejsilnějších stran v tomtéž 
pořadí jako v celorepublikovém výsledku. Jediný (byť poměrně zásadní 
rozdíl) je v tom, že Kuřim by do parlamentu poslala i lidovce. Zásluhu na 
tom má nesporně i paní místostarostka, což si ukážeme, až budeme probí-
rat preferenční hlasy. Na sedmém až devátém místě se umístily tři strany, 
které pokořily i v Kuřimi hranici 2,5%, takže získaly více než polovinu 
hlasů potřebných k úspěchu. Ostatní stran skončily pod 1 %.  

Pořadí  číslo název strany        hlasy celkem v % 
1  9 Česká str.sociálně demokrat. 1 364 23,40
2 26 Občanská demokratická strana 1 217 20,88 
3 15 TOP 09   1 021 17,52 
4 6 Komunistická str.Čech a Moravy  578 9,91 
5 4 Věci veřejné   566 9,71 
6 17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  306 5,25 
7 13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  278 4,77 
8 21 Suverenita-blok J.Bobošíkové  157 2,69 
9 20 Strana zelených   148 2,53 
10 24 Dělnic.str.sociální spravedl.  45 0,77 
11 25 Strana svobodných občanů  40 0,68 
12 23 Česká pirátská strana   31 0,53 
13 12 Moravané    26 0,44 
14 18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net  19 0,32 
15 1 OBČANÉ.CZ   14 0,24 
16 5 Konzervativní strana    9 0,15 
17 7 Koruna Česká (monarch.strana)  7 0,12 
18 14 STOP     1 0,01 
19 19 Česká str.národ.socialistická   0 0,00 
 

Jednotlivé okrsky
U každého okrsku uvádíme volební účast, pořadí nejsilnějších 

stran a všechny strany, které se v něm dostaly nad 1%. V Kuřimi tvoří vo-
lební okrsky víceméně logické celky, takže tradičně přinášejí dost navzá-
jem rozdílné výsledky. Prostě je většinou tvoří lidé sociálně i generačně 
spříznění, což se projevilo i tentokrát.

Volební okrsek č. 1 
volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (kinosál, 

vchod z ulice Brněnská) 
Pro voliče bydlící v ulicích: Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, 

Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, 
Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačo-
va, Vontská.

Voličů: 1442
Přišlo: 1.056 tj. 73,23%
Nejúspěšnější strany
ODS 298 28,32 
TOP 09 287 27,28 
ČSSD 133 12,64 
VV   112 10,64 
KSČM  51 4,84 
KDU-ČSL 50 4,75 
SPOZ 43 4,08 
SZ  31 2,94 
Suverenita 20 1,90 
Jasné vítězství pravice, TOP předběhla ČSSD, které šlapaly na paty 

i Véčkaři, KSČM se nedostala nad 5%, zelení porazili Bobošíkovou.

Volební okrsek č. 2 
volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (učebna 

výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova)
Pro voliče bydlící v ulicích: B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá 

Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, 
Vrchlického.Voličů: 1296

Přišlo: 865 tj. 66,74%
Nejúspěšnější strany
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ČSSD 210 24,47 
ODS 167 19,46 
TOP 09 136 15,85 
VV 94 10,95 
KSČM 81 9,44 
SPOZ 54 6,29 
KDU-ČSL 43 5,01 
Suverenita 24 2,79 
SZ  22 2,56 
Zde 5% překročilo hned sedm stran. Le-

vicové získaly téměř 40%, což je víc než ODS+-
TOP, Zemanovci porazili lidovce.
  

Volební okrsek č. 3 
volební místnost: Hasičská zbrojnice, 

Zahradní 236, Kuřim (klubovna) 
Pro voliče bydlící v ulicích: Buďárkova, 

Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovské-
ho, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 
1. května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, 
Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámec-
ká.

Voličů: 1086
Přišlo: 700 tj. 64,46%
Nejúspěšnější strany
ČSSD 189 27,11 
ODS 130 18,65 
TOP 09 85 12,19 
VV  83 11,90 
KSČM 66 9,46 
KSU-ČSL  45 6,45 
SPOZ 40 5,73 
Suverenita 22 3,15 
SZ  12 1,72
I zde šlo 7 stran nad 5%. Hezkého skore 

dosáhli lidovci, ČSSD zaznamenala velikou pře-
vahu nad ODS. 

Volební okrsek č. 4 
volební místnost: Základní škola Jung-

mannova 813, Kuřim (sborovna) 
Pro voliče bydlící v ulicích: Jelínkových, 

Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příč-
ní, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

Voličů: 1078
Přišlo: 638 tj. 59,18%
Nejúspěšnější strany:
ČSSD 177 27,96
ODS 107 16,90 
KSČM 94 14,84 
TOP 09 92 14,53 
VV  47 7,42 
KDU-ČSL 32 5,05 
Suverenita 27 4,26 
SPOZ 26 4,10 
SZ  12 1,89
Okrsek s nejnižší volební účastí a dru-

hým největším ziskem levice. Komunisti před-
běhli i Topku, Lidovci šli těsně nad 5%.

Volební okrsek č. 5 
volební místnost: Dělnický dům, Legio-

nářská 338, Kuřim 
Pro voliče bydlící v ulicích: Dr. Vališe, 

Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smeta-
nova, Školní, Vojtova, Zborovská 

Voličů: 906
Přišlo: 643 tj. 70,97%
Nejúspěšnější strany:
TOP 09 135 21,12 
ČSSD 132 20,65 

ODS 128 20,03 
KSČM 65 10,17 
VV  50 7,82 
KDU-ČSL 50 7,82
SPOZ 32 5,00 
SZ  13 2,03 
Suverenita 13 2,03

Str. svob. občanů  8 1,25
Vítězství TOPky a nadprůměrný zisk 

pravice. Hned dvě plichty – mezi Véčkaři a Li-
dovci a mezi Zelenými a Bobošíkovou. 7 stran 
nad 5% a poprvé další strana nad 1% - Strana 
svobodných občanů. A vysoká volební účast.

Volební okrsek č. 6 
volební místnost: Základní škola Ko-

menského 511, Kuřim (jídelna)
Pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova 

čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, 
Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Voličů: 1108
Přišlo: 741 tj. 66,88%
Nejúspěšnější strany:
ČSSD 218 29,49 
ODS 131 17,72 
TOP 09 117 15,83
VV  73 9,87 
KSČM 72 9,74 
KDU-ČSL 38 5,14 
SPOZ 28 3,78 
SZ 26 3,51 
Suverenita 15 2,02
Další velké vítězství ČSSD nad ODS, 

kterým šlapala na paty Topka. Nadprůměrného 
výsledku zde dosáhli Zelení. A Véčka porazila 
komunisty.
 

Volební okrsek č. 7
volební místnost: Jungmannova 950, 

Kuřim (klubová místnost Domu služeb) 
Pro voliče bydlící v ulicích: Blanenská, 

K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, U 
Stadionu. 

Voličů: 943
Přišlo: 672 tj. 71,26%
Nejúspěšnější strany:
ČSSD 222 33,03 
ODS 120 17,85 
KSČM 90 13,39 
TOP 09 83 12,35 
VV  57 8,48 
KSU-ČSL 33 4,91 
SPOZ 23 3,42 
Suverenita 15 2,23 
SZ  13 1,93
Nejlevicovější okrsek v Kuřimi. Tři levi-

cové strany dosáhly skore nad 49%, dvě pravico-
vé těsně nad 30%. Komunisté porazili Topku.

Volební okrsek č. 8 
volební místnost: Dům kultury, kpt. Ja-

roše 147, Kuřim (Podlesí) 

Pro voliče bydlící v ulicích: Dukelská, 
Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, 
Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova a voliči 
umístění ve Věznici Kuřim.

Voličů: 612
Přišlo: 541 tj. 88,40%
Nejúspěšnější strany:
ODS 136 25,32 
TOP 09 86 16,01 
ČSSD 83 15,45 
KSČM 59 10,98 
VV  50 9,31 
SPOZ 32 5,95 
Suverenita 21 3,91 
SZ  19 3,53 
KDU-ČSL 15 2,79 

Dělnic.str.sociální spravedl. 14 2,60 
Česká pirátská strana            7 1,30 

Tento okrsek vždy do jisté míry ovlivní 
volící vězni. Naopak vyzněl hodně pravicově, 
hezkého výsledku dosáhli Zelení, velmi špat-
ného naopak lidovci. A nad procento se dostala 
Dělnická strana SS a Piráti.

Preferenční hlasy
Kroužkovalo se poměrně dost a u růz-

ných stran různě intenzivně. Iniciativa defenes-
trace, která doporučovala kroužkovat poslední 
čtyři, se projevila mírně. Řekněme tak kolem 1 
– 2% preferenčních  hlasů. Nás zajímalo, jak si 
vedli v zisku preferencí kuřimští občané.

Za Stranu Zelených kandidoval na 22 
místě Martin Nawrath. Nejvíc preferenčních 
hlasů v Kuřimi dostali: 
2 Vlašín Mojmír RNDr.  41 16,14%
22 Nawrath Martin Mgr.  32 12,59%
1 Drápalová Jana Ing.  29 11,41%

Pan Nawrath tedy podlehl panu Vlaší-
novi, který kroužkování vyhrál i v celém kraji a 
překroužkoval jedničku kandidátky, Novolísko-
veckou starostku.

U lidovců se dal očekávat osuboj na 
kroužky mezi paní místostarostkou Mackovou 
a lídrem kandidátky, exhejtmanem Juránkem. 
Paní Macková jej z desáté příčky porazila, třetí v 
počtu preferencí skončil daleko za nimi: 
10 Macková Miluše Ing.  124 40,52%
1 Juránek Stanislav Ing.  111 36,27%
4 Macek David Mgr. M.A.   17  5,55%

Zbývá dodat, že z celokrajského hldiska 
preferenční hlasy obou kuřimských kandidátů 
nebyly výrazné, a že se stejně ani jedna strana 
do Parlamentu neprosadila.

Za humna
Následující tabulka přináší pohled za 

humna, tedy do ostatních obcí Kuřimska. Uvá-
díme volební účast a procentuální zisk stran. 
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  Čebín Česká Hvozdec Chudčice Jinačovice Lelekovice M.Knén. Rozdroj. V.Bítýš-
Účast% 65,96 79,82 80,19 71,19 73,38 73,95 73,81 80,68 66,52
ČSSD 28,86 16,09 16,36 18,87 19,48 17,47 20,00 16,54 22,57
ODS 16,34 33,14 26,06 16,70 26,93 23,84 18,16 27,28 18,28
TOP09 14,20 23,94 16,36 14,96 15,75 22,40 20,20 24,29 18,90
KSČM 8,34 4,40 10,90 15,61 8,30 5,75 7,14 3,52 9,32
VV  9,69 7,47 13,33 12,36 6,59 8,63 9,59 10,73 11,69
KDU-ČSL 9,35 8,23 3,03 11,27 5,15 7,09 10,81 5,10 7,33
SPOZ 5,97 0,95 3,63 3,47 6,59 3,39 4,48 5,63 4,47
Suverenita 1,91 2,87 6,66 2,38 3,15 4,93 4,48 3,34 1,80
SZ  1,12 1,14 1,21 1,08 3,43 2,87 1,02 1,76 1,74

Nad 1% se v jednotlivých obcích dostaly ještě: 
Dělnická strana sociální spravedlnosti: Veverská Bítýška 1,30%, Hvozdec 1,81%, Moravské Knínice 1,22%, Strana svobodných občanů - Morav-

ské Knínice 1,42% a Česká pirátská strana – Jinačovice 1,14%.
Zdroj www.volby.cz

Jiří Brabec

Kampaň v Kuřimi
Minule jsme psali v Zlobici o porušení školského zákona panem 

Koláčkem ve smyslu nedovolené propagace politické strany ve škole. 
Rada na toto téma zasedala a přijala usnesení, mezi kterými bylo i pokrá-
cení osobního ohodnocení řediteli školy, jak jsme předpokládali. Stalo se 
tak ještě před vyjitím minulé Zlobice. Pan Koláček bude předvolán před 
přestupkovou komisi. Ta mu může udělit pokutu. Ve svém jednání je zce-
la nezávislá, nechme to tedy na ní. Dodejme, že ČSSD se za své chování 
omluvila, sice poněkud šalamounsky, ale přece. Okresní vedení zaslalo 
starostovi města mail:

Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám touto cestou oficiálně tlumočit výsledek jednání okres-

ního předsednictva ČSSD Brno - venkov ve věci nevhodné propagace naší akce 
na základní škole:

„Okresní organizace ČSSD Brno - venkov a pan Jiří Koláček se omlou-
vají občanům města Kuřimi, orgánům města a řediteli základní školy Tyršova 
za případné komplikace, které pan Koláček neúmyslně způsobil při organizaci 
zábavného odpoledne pro děti konaného dne 1.5.“

S pozdravem
Zdeněk Dufek
předseda 
OVV ČSSD Brno - venkov

Chaos na schodech
Jak jsem napsal minule, skutečně pan Koláček nesdělil zaměstnan-

cům KD v předstihu, kdy to má mít před Kulturním domem předvolební 
mítink ČSSD. Přišel až dopoledne v den konání (středa 5. května) a zjistil, 
že není vyhrazené parkoviště. Trochu se rozčiloval, a není se co divit. Vše 
oznámil i s termínem na městském úřadě. Bohužel, informace zapadla a 
k nám nedorazila. Navíc vyhrazení prostranství je v kompetenci úřadu, 
nikoliv kulturního domu. Nicméně udělali jsme, co se dalo, parkoviště se 
z velké části vyprázdnilo a mítink proběhl. Hrála na něm příjemná ad hoc 
kapela, začali Knocking on the Heavens Door od Dylana a pak následova-
ly většinou písně od Michala Tučného a Františka Nedvěda. Mezi řečníky 
byli i poslanci Bohuslav Sobotka a Jeroným Tejc, tedy skutečné špičky. 
Pan Sobotka odsud spěchal do Brna na další mítink. Kdyby věděl, co ho 
čeká… Lidí bylo skromně, ale to už tak v kampaních bývá. Dva vyloso-
vaní účastníci dostali volňásky na muzikál do Prahy, paní Laporčáková 
vyhrála hodnotnou hračku pro děti.

Kdo si myslel, že se na městském úřadě někdo popadne za nos, 
a postará, aby se chaos s rezervací místa pro mítink neopakoval, ten se 
mýlil. V pondělí 17. 5. bylo prostranství ohrazeno, aby zde nikdo nepar-
koval. Dopoledne mi volal pan starosta, jestli je všechno v pořádku a jestli 
budou moci ve tři odpoledne dostat od nás prodlužku s elektřinou. Ujistil 
jsem ho, že ano, jen se divím, kdy přestoupil ke KSČM, protože na tuto 
hodinu zde mají mítink oni. Přinesli nám radnicí oštemplovaný papír. Pan 
starosta ke KSČM nepřestoupil, jen si s ODS zarezervoval a zaplatil mí-

tink na tutéž hodinu. Na radnici to nikdo nekoordinoval. Rozhodl tedy, že 
KSČM bude vlevo (tak si o přála) a ODS vpravo.

První přijeli stavět své modré městečko ODS. Postavili si stan - po-
chopitelně vlevo. Tak jsem jim šel říci, že tam nemohou, tam že budou 
komunisti. Nereagovali. Upozornil jsem je, že v tom případě budou mít 
smůlu, protože jim prostě nedám proud, protože to je rozhodnutí pana 
starosty a basta. Řekli, že mám počkat, až přijde manažérka, protože oni 
nic nemohou.

Pak přišla KSČM. Konstatovala, že to je pěkný nepořádek, ale že se 
snad nějak domluví. A začala také stavět svoje posty. Bylo docela zábavné 
sledovat ty dva různé světy. Osádka ODS byla ve věku vnoučat organizá-
torů KSČM a byla daleko suverénnější. Když přišla manažérka, řekla, že 
se nehnou a basta. Musel přijít starosta, aby se posunuli alespoň na střed 
schodů. Komunisté se uskromnili a nakonec se obě strany domluvily, že 
začne KSČM, která bude mít necelou hodinku, pak že odejde a prostor 
bude patřit ODS.

KSČM hrál Statis Prusalis, majitel zámečku v Ostravě Porubě a 
mecenáš strany, což mi přišlo legrační proto, že zrovna řecké melodie v 
současné době nefrčí a pravice straší, že když tu povládne levice, dopad-
neme jako Řecko. Jinak mezi řečníky byla Zuzka Bebarová-Rujbrová a 
Vojtěch Adam, tedy dva posléze zvolení kandidáti KSČM.

Po KSČM přišla ODS, která si na hudební podporu pozvala malé 
combo starších jazzmanů v čele s Jaromírem Hniličkou. Ti zase naopak 
začali stylově standardem Třešňové květy, nevím jestli jako pozdravem 
pro voliče KSČM. Hvězdou mezi kandidáty ODS byl David Šeich, staro-
nový poslanec. A řečnilo se přes mikrofon jen velmi málo, spíš diskutova-
lo u stolku, rozdávalo občerstvení (vyhazovalo nám to pojistky) a materi-
ály a poslouchala muzika. Konec hudební produkce byla asi symbolicky 
skladba What A Wonderful World.

Zjistil jsem, že do Kuřimi přijedší štáb ODS naprosto suverénně 
bez dovolení přelepil výlepové plochy svými plakáty (jako na potvoru 
zrovna přes plakáty konkurence), a musím konstatovat, že byli jediní, kdo 
takto masivně zapracoval. Člověk se musel ptát, kdo tu je levice a kdo 
pravice. Agitace ve škole by přece byl přestupek spíš pravicový, ve jménu 
liberalismu a svobody slova, přelepení výlepových ploch bych očekával 
spíš zleva, kde se obecní majetek považuje za majetek nás všech. Inu, po-
divná jsou zákoutí mysli v předvolební kampani.

Dopis
Do této kategorie patří i následující dopis, který jsem dostal. Po-

chopitelně, jak už to u dopisů plných zlosti a nesmyslů bývá, anonymně. 

Pane redaktore Brabče.
Zdůrazňuji, že nejsem členem žádné politické strany, ale Vaše články v 

poslední Zlobici mě svojí politickou tendenčností nemile překvapily. Jako starší 
člověk, musím na ně touto formou reagovat. Vsadím dolar proti fazoli, že mě 
následující článek neotisknete a pokud ano, pak dokážete že jste sedmá velmoc 
a slovní ekvilibristikou budete dokazovat, že jen vy máte pravdu. Pan student 
Cholek nás ale poučil, že nechce žádnou cenzuru, má rád demokracii a tak 
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mu tedy vyhovte. 
V poslední Zlobici se pan Brabec jako redaktor a zastupitel (nevím 

koho tam zastupuje) opět ukázal. Věnoval totiž jako zaměstnanec zámecké 
paní Ing. Novotné (aniž omezil při tom prostor Zlobice na propagaci jejího 
podniku Club Escape) 3 strany předvolební agitace proti levicovým stranám a 
sociální demokracii zvlášť. 

1) V jeho článku „Předvolební guláš“ píše, že klip našich dvou „uměl-
ců“ Sámer+Issová - Přemluv bábu. se mu líbí. Ukazuje to na jeho pochybný 
vkus a na to, že nemá zaplat pánbůh vlastní děti vnuky. 

2) Paní ředitelka místní odborné školy zase připomíná, že její studenti 
pod jejím vedením fandí pravici a pokládá za nedemokratické, že jejich 133 
vybraných studentů nemohlo zveřejnit před termínem normálních voleb výsle-
dek svých voleb. 

Má také neskonalé a pro mně nepochopitelné obavy o politickou situaci 
ve středočeském kraji, kde pan řádně zvolený hejtman asi sáhne do „nejhlubší 
totalitní žumpy“. 

3) Student K. Cholek ze zmíněné školy si libuje, jakou utrpí ve stu-
dentských volbách levice drtivou porážku. Zdůrazňuje, že oni jsou mladí a 
budoucnost státu. Opomněl však, že většina voličů jsou starší, tak staří, že za 
svého aktivního života připravili současným studentům podmínky k dosud 
bezplatnému studiu. 

Zveřejnění výsledků t.zv. předčasných studentských voleb by mělo vý-
znam, při současném zveřejnění předčasných voleb důchodců a lidí, žijících 
ve starobincích. 

4) K článku pana redaktora. Navádět p. Sukalovského, člena rady, 
(pročpak se tam nedostal p. Brabec?) k potrestání ředitele Plchota (ne však p. 
Novotnou) je pod úroveň. 

Ještě větší ubohost, je pak presentace předsedy kuřimské ČSD p. Koláč-
ka jako figurku s holou hlavou. Je další známé rčení, že dlouhé vlasy, krátký 
rozum. Pleš je naopak znakem inteligence, což dokazuje lídr ČSD pan Sobot-
ka, i když na to od svého protivníka doplatil. *)

Kromě rčení o pleši je také jiné, které zní: Na hrubý pytel, hrubá zá-
plata. Toto mně opravňuje k následujícímu srovnáni: Někomu vadí např. pleš, 
kterou sám neovlivní, ale třeba někdo nejmenovaný se přežírá na dvojnásobek 
normální hmotnosti a ještě k tomu z nedostatku hygieny na dálku smrdí. 

Čtenář Zlobice, 
volič levice. 
*) P.s. Manažerské schopnosti se hodnotí podle předvolebních výsled-

ků. 

Jak vidíte, dopis jsem otiskl. Jsem jen zvědavý, jak mi ten anonym 
předá dolar. Budu o tom rád informovat.

Jiří Brabec

Vážená redakce,
 Jako zaměstnanci ZŠ Tyršova cítíme potřebu vyjádřit se k článku 

zveřejněnému v minulém čísle Zlobice. 
 V souvislosti s případem vylepení plakátu s logem ČSSD na naší 

škole bylo zmiňováno v textu jméno ředitele školy Mgr. Stanislava Plcho-
ta, který představuje autoritu uznávanou nejen žáky a pracovníky školy, 
ale i rodiči a širokou veřejností. Snahou každé školy je vést žáky ke kulti-
vovanému jazykovému projevu a patřičné úrovni vzájemné komunikace. 

 Některé výrazy autora článku nám připadají nedůstojné a urážejí-
cí. Z tohoto důvodu se s nimi neztotožňujeme. 

Zaměstnanci ZŠ Tyršova: 
R. Havlásková, I. Lebedová, Z. Kupcová, J. Říhovský, M. Zedník, J. 

Zedníková, T. Martyninková, L. Fialová, L. Jirmanová, V. Blažková, I. Šplí-
chalová, M. Urbanová, E. Králíková, J. Holub, M. Zechmeisterová, D. Zhořo-
vá, A. Hrazděrová, L. Štursová, V. Šimonová, V. Daňková, A. Hermanová, V. 
Ožana, L. Doležalová, I. Eklová, O. Světničková, P. Kleveta, K. Dziaková, L. 
Cebáková, M. Foltanová, L. Jílková, K. Pitsmausová, Ž. Jarůšková, I. Kleveto-
vá, J. Plchotová, D. Vašková, J. Smetanová, K. Červinková, D. Machová

V Kuřimi dne 1. 6. 2010
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Výsledky 
Studentských voleb 2010 
na SOŠ a SOU Kuřim

Ve dnech 27. a 28.4.2010 se naše střední škola zúčastnila Stu-
dentských voleb 2010, které jsou součástí 
vzdělávacího programu Jeden svět na ško-
lách, který realizuje společnost Člověk v 
tísni. Na naší škole se voleb zúčastnilo 
133 žáků z celkového počtu 366 (to je 
36,3 %). Pouhé tři hlasy byly neplatné.

Z důvodu původního tlaku ČSSD 
na organizátora nemohly být výsledky 
zveřejněny v termínu minulého čísla Zlo-
bice. Proto uveřejňujeme výsledky nyní v 
porovnání s výsledky Studentských voleb 
2010 v Jihomoravském kraji a v celé republice.

            SOŠ a SOU   Jihomoravský ČR
    Kuřim kraj

1 - OBČANÉ.CZ    0,0 0.1 0,5
2 - Liberálové.CZ    0,0 0.2 0,2
4 - Věci veřejné    12,3 11.6 12,1
5 - Konzervativní strana   0,7 0.2 0,2
6 - Komunistická strana Čech a Moravy  5,3 3.6 3,0
7 - Koruna Česká    0,0 0.6 1,3
8 - Česká strana národně sociální  0,0 0.3 0,2
9 - Česká strana sociálně demokratická  7,6 3.5 5,3
10 - NÁRODNÍ PROSPERITA  0,0 0.2 0,2
11 – SPR - RSČ    0,0 0.1 0,2
12 - Moravané    5,3 3.8 1,9
13 - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  6,2 2.5 3,1
14 - STOP    0,0 0.6 1,1
15 - TOP 09    13,8 30.2 26,6
16 - EVROPSKÝ STŘED   0,7 0.2 0,5
17 – KDU - ČSL    1,5 1.9 1,7
18 - Volte Pravý Blok www.cibulka.net  0,0 0.4 0,5
19 - Česká strana národně socialistická  0,0 0.0 0,3
20 - Strana zelených    3,1 4.4 5,3
21 - Suverenita    0,7 0.8 1,0
22 - Humanistická strana   0,7 0.5 0,4
23 - Česká pirátská strana   19,2 7.7 7,7
24 - Dělnická strana sociální spravedlnosti  0,7 3.4 7,1
25 - Strana svobodných občanů   0,0 1.7 1,9
26 - Občanská demokratická strana  21,5 21.3 17,6
27 - Klíčové hnutí    0,0 0.4 0,2

Věříme, že organizace Studentských voleb přispěla k zvýšení zá-
jmu mladých lidí zúčastnit se voleb.

Ing. Hana Novotná
ředitelka školy

Kuřim má 10 632 obyvatel
Český statistický úřad vydal jako předběžné výsledky Bilanci po-

čtu obyvatel ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2009. Upravené 
srovnání měst, se kterými se Kuřimi může porovnávat na okrese Brno-
venkov je uvedeno v tabulce. Z tabulky je patrné, že počet obyvatel města 
se k uvedenému datu zvýšil a to o 140 obyvatel, což je o malou vesnici na 
Vysočině. A co říkají další čísla? Největší přírůstek obyvatel v minulém 
roce byl ve Šlapanicích. Kuřim si jasně udržuje první místo největšího 
města okresu a  jeho náskok před druhými Ivančicemi se spíše  zvětšuje.  
V Kuřimi se rodí nejvíce dětí a to nejen proto, že je to největší město po-
čtem osob, ale zejména proto, že děti mají mladí lidé, kteří se do Kuřimi v 
minulosti přistěhovali a stále stěhují. Poměrně rozsáhlá je i migrace oby-
vatel, jejímž výsledkem je migrační přírůstek obyvatel, což není u všech 
měst pravidlem. Vzhledem k postupnému ukončování dříve rozsáhlé by-
tové výstavby ve městě však migrační přírůstek vůči minulým letům klesá. 
Zajímavostí je i úbytek obyvatel ve dvou městech okresu.   

Uvedená čísla naznačují, že jedním z úkolů samosprávy v příštích 
letech bude řešení školství ve městě a to jak předškolního tak základního. 
Článek s hlubšími úvahami o možné situaci  v základním vzdělávání ve 
městě byl zveřejněn v květnovém čísle Zlobice. Nepochybně je to také 
jeden z námětů do volebních programů pro volby do městského zastupi-
telstva v říjnu letošního roku.

Ing. Petr Němec

město

placená inzerce

placená inzerce
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JEDEN SVĚT v Kuřimi
Skautské středisko Kuřim spolu s organizací Člověk v tísni přiná-

ší do Kuřimi festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN 
SVĚT. 12. ročník tohoto festivalu probíhal během března a dubna celkem 
ve 30 městech po celé České republice. Dnes je to největší „lidskoprávní“ 
filmový festival v Evropě a každoročně promítá přes 100 filmů z celého 
světa. Snaží se podporovat kvalitní dokumentární filmy se sociální, po-
liticky angažovanou a lidskoprávní tematikou. V roce 2007 Jeden svět 
získal Čestné uznání Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a 
kulturu (UNESCO) za výchovu k lidským právům.

Pořadatelé letošního festivalu vybrali a nabídli 18 snímků, pro kte-
ré mohli lidé (diváci festivalu Jeden svět) hlasovat na internetových strán-
kách, a byly vybrány tři tituly s nejvíce hlasy, k nimž pořadatelé zajistili 
distribuční práva a diváci si je mohou zdarma půjčit k projekcím. 

A právě na tyto filmy bychom Vás chtěli pozvat. Projekce budou pro-
bíhat v kavárně Escape (suterén jižní části zámku) vždy v 19:00, vstup volný.

16. 6. 2010 Anna v přední linii 
(78 min., Mascha Novikova, Nizozemí 2008)
Anna Politkovská, ruská novinářka, která se nebála otevřeně kriti-

zovat ruskou vládu za její postup ve válce v Čečensku, byla 7. října 2007 
zavražděna. Neznámý vrah čtyřmi výstřely ukončil život ženy, která zna-
menala pro mnoho lidí naději, že páchané zločiny nebudou přehlíženy 
a zapomenuty. Režisérka Máša Novikovová natáčela Politkovskou pravi-
delně od roku 2000, stejně jako její kolegy a přátele. Během opakovaných 
cest do Čečenska a rozhovorů v Moskvě, Beslanu a na dalších místech 
Ruské federace vznikla unikátní výpověď o nesmyslném konfliktu a osob-
ní statečnosti ženy, která se nebála říkat pravdu.

23. 6. 2010 Já, moje romská rodina a Woody Allen 
(50 min., Laura Halilovic, Itálie 2009)
Málokdy se začínající filmařce poštěstí natočit tak kvalitní a svěží 

dokumentární debut, jako se to podařilo devatenáctileté Romce Lauře 
Halilovicové. S malou ruční kamerou dokumentuje historii a současnost 
své rodiny, která přišla do Itálie koncem šedesátých let z Bosny a Her-
cegoviny. Na rozdíl od Laury řada jejích příbuzných stále kočuje v kara-
vanech. Z nenávistných reakcí místních obyvatel a přístupu úřadů je ale 
zřejmé, že tomuto způsobu života v Evropě, natož v Berlusconiho Itálii, 
již odzvonilo. Úsměvný snímek s výbornou hudbou nabízí netradiční po-
hled na romskou komunitu – z jejího samého středu.

30. 6. 2010 Zemřít ukamenováním 
(73 min., Farid Haerinejad – Mohammad Reza Kazemi, Írán – Ni-

zozemí 2009)
Advokátka Šadi Sadrová se snaží pomáhat ženám, které byly od-

souzeny k trestu smrti ukamenováním. Jejich práce je však obtížná, neboť 
íránská vláda se snaží vše ututlat vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují 
mezinárodní organizace. Dokument vypráví příběh žen, které díky Šadi 
unikly ukamenování za „provinění“ sexuálním stykem s příbuzným, cizo-
ložstvím a zabitím: Lejlu znásilnil bratr, Parissu prodával manžel a Naza-
nin bránila sebe a svou neteř při pokusu o znásilnění. Změnit zavedenou 
praxi není snadné, ale íránské ženy se nevzdávají, byť pro ně samé zname-
ná veřejná obhajoba ženských práv obrovské riziko.

Více informací na www.jedensvet.cz

Radmila Sedmíková
za skautské středisko Kuřim
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veřejný pořádek

Vyhláška o veřejném pořád-
ků nešikanuje, ale stanovu-
je jasná pravidla

Kuřimské zastupitelstvo schválilo poměrně rozsáhlou obecně zá-
vaznou vyhlášku o veřejném pořádku. Vyhláška se připravovala několik 
měsíců a byla vytvářena v několika krocích. Vyhláška se zaměřuje přede-
vším na takové jednání, které je nezákonné, nenaplňuje však znaky trest-
ného činu a nemůže být tedy jako trestný čin postihováno. Jde především 
o delikty, týkající se veřejného pořádku (více v komentáři k vyhlášce o 
veřejném pořádku na str. XXX). 

Dlouhý a důkladný proces vzniku
V prvním kroku byly definovány oblasti veřejného pořádku, které 

by měla tato vyhláška upravovat. Stalo se tak na základě poznatků a zkuše-
ností především inspektora veřejného pořádku města Kuřimi, který má o 
situaci v Kuřimi v této oblasti velmi detailní přehled. Vznikla první verze 
paragrafovaného znění vyhlášky. Ta byla dále konzultována s příslušnými 
odbory radnice, ministerstvem vnitra a s vedoucím obvodního odděle-
ní Policie ČR v Kuřimi. Na základě připomínek od těchto institucí byla 
vyhláška upravena a upravenou verzi dostali k připomínkám jednotliví 
zastupitelé. Mohli se k vyhlášce vyjádřit písemně a zúčastnit se pracovní-
ho jednání, kde se všechny došlé připomínky detailně probíraly. Během 
celého tohoto procesu doznal návrh vyhlášky značných změn, některé 
paragrafy byly úplně vypuštěny, jiné pozměněny a zjednodušeny, vždy k 
nižší míře regulace.

Vyhláška stanovuje jasná pravidla
Výsledkem pracovního jednání byla verze vyhlášky, která byla 

předložena zastupitelům ke schválení. Ta byla po delší diskusi v zastu-
pitelstvu, opět s dalšími úpravami, např. omezujícími dobu klidu apod., 
schválena. 

Vyhláška o veřejném pořádku není primárně vyhláškou represivní, 
vychází z toho, že naprostá většina lidí je ochotna a schopna dodržovat 
pravidla, jsou-li jasně a srozumitelně stanovena. Hlavním účelem vyhláš-
ky tedy je tato jasná a přesná pravidla stanovit, a to v oblastech, kde až do-
sud většinou stanovena nebyla. Uvedu jednoduchý příklad – každý nor-
mální člověk ví, že by v noci neměl obtěžovat své spoluobčany hlukem. 
Otázka ovšem je, kdy vlastně „noc“ začíná a kdy končí. Až dosud tato 
doba v Kuřimi nebyla explicitně dána a neupravuje ji žádný zákon. Vy-
hláška stanovuje noční klid od 22 (v letních měsících od 23) do 6 hodin 
ráno. Pochopitelně to neznamená, že v jinou dobu je obtěžování hlukem 
povoleno, ale pro normálního člověka je čas od 22 do 6 hodin dobou, kdy 
ztiší svoje domácí kino a nebude pracovat s vrtačkou nebo motorovou 
pilou. A pokud tak neučiní, je možné podle vyhlášky ho za toto jednání v 
přestupkovém řízení postihnout, což doteď nešlo. Jiným příkladem může 
být zákaz pohybů psů na dětských hřištích a v jejich bezprostřední blíz-
kosti apod. Perličkou je třeba skutečnost, že před platností nové vyhlášky 
mohl být na kterémkoliv městském pozemku postaveny a provozovány 
pouťové atrakce, stačilo se dostavit na radnici, zábor pozemku oznámit 
a zaplatit za něj.

Nejde o šikanu, ani omezování osobní svo-
body

Při projednávání vyhlášky se objevilo i několik (málo) názorů, že 
jde o šikanu a omezování lidské svobody. Rozhodně tomu tak není. Vy-
hláška byla konzultována s ministerstvem vnitra, které primárně sleduje 
právě to, zda norma není v rozporu s ústavou, Listinou základních práv 
a svobod a zda nemění, nedoplňuje, neupřesňuje či nevykládá stávající 
zákony či jim dokonce neodporuje. Mnoho obecních vyhlášek již bylo 
právě pro rozpor s ústavou či zákony ČR ministerstvem vnitra zrušeno. 
Některé z předkládaných argumentů proti znění vyhlášky svědčily spíše 
než o obavách o svobodu občanů o naprostém právním nevědomí autorů 
těchto výroků a o stereotypním uvažování v ideologických floskulích a 
prázdných frázích prostých jakýchkoliv konstruktivních myšlenek. 

Drago Sukalovský

Komentář k obecně závaz-
né vyhlášce města Kuřimi č. 
3/2010, o veřejném pořádku

Kromě trestných činů, postihovaných Policií ČR, existují jednání, 
která jsou v rozporu se zákony a jinými právními předpisy, svou inten-
zitou však nenaplňují znaky trestného činu a nemohou být tedy takto 
postihována. Jedná se zejména o delikty, blíže popsané přestupkovým 
zákonem a dalšími zvláštními právními předpisy. Obsáhlou skupinu tvoří 
přestupky týkající se tzv. veřejného pořádku. Pod pojmem veřejný pořá-
dek si lze představit stav, který umožňuje zejména klidné soužití občanů 
a návštěvníků města a realizaci jejich práv zaručených Ústavou České re-
publiky a dalšími právními předpisy.

Narušení či porušení veřejného pořádku je problémem snad všech 
obcí na území ČR. Není však možné vydat obecně platný právní předpis 
(zákon) pokrývající potřeby všech obcí, které jsou často velmi různé. Z to-
hoto důvodu dává zákon možnost obcím upravit určité záležitosti, přesně 
vymezené zákony, obecně závaznými vyhláškami (dále jen „OZV“). OZV 
reagují na místní poměry každé jednotlivé obce. Jednou z oblastí, kterou 
obec může regulovat OZV, jsou právě záležitosti veřejného pořádku.

Ve spolupráci s Policií ČR a inspektorem veřejného pořádku zá-
stupci města Kuřimi vyhodnotili nejčastější a nejpalčivější problémy 
týkajících se veřejného pořádku v Kuřimi a rozhodli se upravit tyto zá-
ležitosti v OZV. 

Dne 20. 4. 2010 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením 
č. 1037/2010 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o veřejném pořádku. 
OZV upravuje záležitosti veřejného pořádku, které jsou ve městě Kuřimi 
aktuální, vyvolávají časté a opakované problémy a nejvíce narušují občan-
ské soužití ve městě.

Záměrem vydání OZV v žádném případě není omezování lidských 
práv a svobod. Každá společnost potřebuje jasná pravidla pro to, aby řád-
ně fungovala. V desetitisícovém městě, kterým Kuřim bezpochyby je, do-
chází stále častěji k problémům spadajícím pod veřejný pořádek. Pokud 
by k úpravě nedošlo, k narušení veřejného pořádku jako klidného soužití 
občanů by docházelo stále častěji a občané města by čím dál více sami 
začali pociťovat potřebu nějaké regulace. Snahou města Kuřimi a jedním 
z účelů úpravy je tedy i prevence páchání deliktů.

Nyní trochu konkrétněji… Na diskusním fóru na www stránkách 
města se před několika týdny objevil příspěvek jednoho z občanů Kuřimi, 
kde žádá, zda by město nemohlo regulovat pohyb opilců kolem kuřim-
ského nádraží. V tomto a dalších obdobných případech byla policie bez-
mocná. Mohla pouze apelovat a psychologicky působit… Toto je typický 
příklad narušení veřejného pořádku. Jednáním případných pachatelů ne-
dochází ke spáchání trestného činu ani přestupku, takové jednání zákony 
nesankcionují. Tedy ani příslušníci policie nemohou legálně konat. Záko-
nodárce však umožňuje obcím danou situaci regulovat dle konkrétních 
potřeb dané obce. Nyní, kdy bude město mít vyhlášku o veřejném pořád-
ku, může policie, resp. inspektor veřejného pořádku legálně a legitimně 
zasáhnout. Ze strany narušitele – pachatele dojde ke spáchání přestup-
ku porušení povinností stanovených v OZV (přestupek proti pořádku v 
územní samosprávě). A to je hlavním důvodem vydání OZV. 

K článku 1 a 2:
Úvodní dva články OZV obsahují cíl úpravy a vysvětlení základ-

ních pojmů v OZV užívaných.
Vzhledem k tomu, že většina práv a povinností stanovených ve vy-

hlášce se váže k veřejným prostranstvím, je potřeba vymezit tento pojem. 
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodní-
ky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru (tzn. veřejné prostranství může být ve vlastnictví jakékoliv oso-
by, hlavním znakem je to, že je přístupné každému bez omezení).

K článku 3: Zákaz požívání alkoholu a omamných a psy-
chotropních látek na veřejných prostranstvích

OZV zakazuje na určitých místech „nemírnou“ konzumaci alko-
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holu a užívání omamných a psychotropních látek. Konzumací alkoholu 
musí dojít k narušení veřejného pořádku, aby bylo možné jednání sank-
cionovat. Jednání musí tedy mj. naplňovat obecné znaky přestupku, tedy 
i společenskou nebezpečnost. Jak je uvedeno výše, konzumace alkoholu 
musí být nemírná. Postižitelné není např. to, když turista v létě vypije pivo 
na veřejném prostranství. Naopak, když bude občan v podnapilém stavu 
obtěžovat a pohoršovat kolemjdoucí, dojde jeho jednáním k narušení ve-
řejného pořádku a tím k možnému spáchání přestupku.

Byly vybrány ulice, kde je požívání alkoholu jedním z největších 
problémů, tedy hlavní ulice v Kuřimi, lokalita u nádraží ČD a ulice, na 
kterých se nachází základní a mateřské školy. U škol je primárním cílem 
vyhlášky uchránit děti a mládež před negativními sociálně patologickými 
jevy, kam konzumace alkoholu a omamných a psychotropních látek ne-
pochybně patří.

Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na restaurace a povolené 
předzahrádky, byť se nachází na veřejném prostranství, kde je konzumace 
alkoholu zakázána.

V případě konání akce může pořadatel požádat Městský úřad Ku-
řim, odbor správní a vnitřních věcí, o udělení výjimky z požívání alkoho-
lu na uvedených veřejných prostranstvích. Žadateli bude bez zbytečného 
odkladu vydáno rozhodnutí. V případě, že nebude hrozit porušení veřej-
ného pořádku, bude výjimka udělena. Formulář žádosti je k dispozici na 
městském úřadě nebo na internetových stránkách www.kurim.cz v sekci 
Občan/Městský úřad/Formuláře.

Kromě výjimek udělených na základě správního rozhodnutí jsou 
přímo v OZV stanoveny výjimky na akce, které jsou v Kuřimi pravidelně 
pořádány (neznamená to však, že se konat musí).

K článku 4: Používání zábavní pyrotechniky
Účelem úpravy je zabránění znečištění veřejného prostranství 

a ochrana obecního majetku. Zákaz používání zábavní pyrotechniky se 
vztahuje i na zahrady u rodinných domů a jiná „neveřejná“ prostranství, 
nejen na veřejná prostranství, neboť používání pyrotechniky na zahradě 
má dopad i na veřejná prostranství – petarda je odpálena na zahradě, 
může však dopadnout na veřejné prostranství a poškodit majetek nebo 
znečistit veřejné prostranství.

Jsou stanovena místa, kde je možné zábavní pyrotechniku použí-
vat. Výběr konkrétních míst byl konzultován s odborníkem na odpalo-
vání ohňostrojů.

V případě, že někdo bude chtít udělat ohňostroj mimo stanovená 
místa, resp. v jiné dny než 31. prosince a 1. ledna, může požádat Měst-
ský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, o výjimku (stejný postup 
jako u předchozího článku). Formulář žádosti je k dispozici na městském 
úřadě nebo na internetových stránkách www.kurim.cz v sekci Občan/
Městský úřad/Formuláře.

K článku 5: Provoz zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů
Toto ustanovení určuje plochy ve městě Kuřimi, kde je možné pro-

vozovat kolotoče lunaparky a cirkusy. Jako vhodná plocha byla vybrána 
travnatá plocha na ulici Havlíčkova, kde tradičně kolotoče stávají.

K článku 6: Noční klid, omezení používání hlučných strojů a 
zařízení

Žádný obecně platný právní předpis nestanoví dobu nočního kli-
du. Zákon o přestupcích však upravuje skutkovou podstatu přestupku 
rušení nočního klidu. Proto je vhodné mít v OZV stanovenou dobu noč-
ního klidu, přispívá to k vyšší právní jistotě občanů. Až při stanovení doby 
nočního klidu je naprosto zřejmé, v jakou dobu může k porušení dojít a 
kdy ne. Dosud bylo tedy v Kuřimi jednání popsané jako rušení nočního 
klidu téměř nepostižitelné.

Noční klid je v Kuřimi stanoven na dobu od 22 hodin do 6 hodin, 
v měsících červnu, červenci, srpnu a září na dobu od 23 hodin do 6 hodin. 
V tuto dobu je každý povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy.

Omezení používání hlučných strojů a zařízení (např. sekačky na 
trávu, křovinořezy, motorové pily, vrtačky apod.) je stanoveno na neděle 
a státem uznané dny pracovního klidu na dobu do 9 hodin ráno a odpo-
ledne od 18 hodin.

K článku 7: Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték

Je stanovena ohlašovací povinnost pro veřejně přístupné akce – 
sportovní, kulturní, diskotéky apod., které dobou svého konání zasáhnou 
do doby nočního klidu. Ohlašovací povinnost se vztahuje pouze na veřej-
nosti přístupné akce, nikoliv na akce soukromé. Pro ohlášení je stanovena 
lhůta 15 dní přede dnem konání akce. Formulář ohlášení je k dispozici na 
městském úřadě nebo na internetových stránkách www.kurim.cz v sekci 
Občan/Městský úřad/Formuláře.

V případě, že se jedná o periodicky pořádané akce (např. diskoté-
ky), je možné provést ohlášení jednorázově na určité období.

V tomto případě se jedná pouze o ohlášení, konání akce nepodléhá 
schválení městským úřadem. Důvodem pro stanovení ohlašovací povin-
nosti je zejména případná kontrola zajištění pořadatelské služby, porušo-
vání veřejného pořádku a nočního klidu.

K článku 8: Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství
Ustanovení článku 8 rozšiřuje zákaz znečišťování veřejných pro-

stranství stanovený zákonem o přestupcích, který postihuje zejména 
odhazování smetí, obalů, zbytků jídel, stavebního materiálu apod. Pod-
le současně platné judikatury nejsou přestupkovým zákonem řešeny psí 
exkrementy, odpad ze zeleně a volně poházené plakáty, reklamy, letáky 
apod., které byly zahrnuty do OZV. To znamená, že se prostřednictvím 
OZV rozšíří okruh možných původců znečištění veřejných prostranství.

OZV explicitně stanovuje povinnost odklízení zvířecích výkalů z 
veřejných prostranství. V praxi se jedná zejména o psí exkrementy, které 
trápí snad každou obec. Samozřejmě je účelné stanovit povinnost odklí-
zení exkrementů v OZV, ale v první řadě jde o přístup každého majite-
le zvířete, zda mu na čistotě města záleží či nikoliv. Mělo by být snahou 
všech občanů, aby žili v čistém městě.

Dále je stanovena povinnost pro pořadatele jakýchkoliv veřejně 
přístupných akcí zajistit nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a po 
ukončení akce zabezpečit úklid prostranství, na kterém se akce konala. I 
takové jednání by mělo být samozřejmou součástí pořádání každé akce, 
ale bohužel tomu tak není...

K článku 9: Ochrana a údržba veřejné zeleně
Ustanovení se týká veškerých veřejných prostranství, která jsou 

osázená zelení (travnaté plochy, parky apod.). Obecně je zakázána jaká-
koliv forma poškozování nebo znečišťování veřejné zeleně plošně na úze-
mí celé obce. Rozdělávání ohňů, stanování a nocování na veřejné zeleni 
je povoleno pouze na určeném místě, a to u lomu na Cimperku, kde je 
označeno ohniště, na kterém lze ohně pálit. Na ostatních místech v lomu 
zákaz platí, jelikož je nutné dodržet povinnost určenou zákonem o lesích, 
který zakazuje rozdělávání ohňů v pásmu 50 m od hranice lesa.

Samozřejmě se toto ustanovení týká výhradně veřejných prostran-
ství. Na zahradách domů je možné ohně pálit v mezích zákonů (dodržo-
vání bezpečnosti apod.).

K článku 10: Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
Článek kopíruje text původní OZV o pravidlech pro pohyb psů, 

která byla zrušena přijetím této OZV. Došlo k určitým upřesněním. Na 
veřejném prostranství musí být pes na vodítku nebo opatřen náhubkem. 
Pro volný pohyb psů je vymezen prostor na ulici Pod Vinohrady, označe-
ný jako „Psí výběh“. Nově byla stanovena povinnost opatřit psa náhub-
kem v době, kdy je přivázán na veřejném prostranství (tj. před obchodem 
apod.). Důvodem je skutečnost, že v tomto okamžiku není pes pod pří-
mým dohledem osoby, která má psa pod dozorem, a pes může ohrozit 
kolemjdoucí.

Byla určena místa, kam je vstup psů zakázán (dětská hřiště a pís-
koviště a do vzdálenosti 20 m od těchto dětských hřišť a pískovišť, do 
budovy Městského úřadu Kuřim, Městské knihovny Kuřim, kulturního 
domu, Domu dětí a mládeže Kuřim, do plaveckého areálu). 

Ustanovení tohoto článku OZV se nevztahují na psy záchranářské, 
služební a asistenční.

K článku 11: Vymezení plakátovacích ploch v majetku města 
Kuřimi, povinnosti k užívání plakátovacích ploch

Příloha k článku 11 OZV určuje, které plakátovací plochy ve městě 
jsou ve vlastnictví města Kuřimi, a tedy ve správě Městské knihovny Ku-
řim, oddělení kultury (kulturní dům). Je zakázáno svévolné vylepování 
plakátů na tyto plochy, zájemce o vylepení je vždy povinen kontaktovat 
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Veřejný pořádek

pracovníky kulturního domu a ti zajistí po zaplacení příslušného poplat-
ku výlep.

Kromě městských ploch existují i soukromé výlepové plochy, kte-
rých se OZV netýká.

K článku 12: Obtěžování nabízením zboží a služeb
Ustanovení bylo do OZV začleněno z toho důvodu, že se v Kuřimi 

množí obtěžování nabízení zboží na veřejných prostranstvích. Nejedná 
se o stánkový prodej, ale o případy, kdy si prodejce vytipuje zákazníka a 
osloví jej na ulici s nabídkou prodeje zboží. Ve většině takových případů 
jde o prodej bez příslušného oprávnění, „na černo“, a je většinou doprová-
zen další trestnou činností (krádeže peněz z domácnosti, tipování vhod-
ných domácnostní pro následné krádeže vloupáním ap.).

K článku 13: Zákaz kouření
Vyhláškou je zakázáno kouření na dětských hřištích ve městě a na 

veřejně přístupných sportovištích. V případě, že je v areálu veřejně pří-
stupného sportoviště restaurace, na prostory restaurace se zákaz kouření 
nevztahuje. V případě restaurace platí zákonná úprava a hosté restaurace 
jsou povinni řídit se pokyny obsluhy.

K článku 14: Sankce
Pokud dojde k porušení OZV, sankce jsou stanoveny přestupko-

vým zákonem. Buď dojde k naplnění konkrétní skutkové podstaty pře-
stupku (např. rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství) 
nebo v případě, že přestupkový zákon nemá speciální skutkovou podsta-
tu, dojde porušením OZV ke spáchání přestupku proti pořádku v územní 
samosprávě. Aby se však jednalo o přestupek, musí jednání naplňovat 
obecné znaky přestupku, zejména společenskou nebezpečnost. Přestup-
kem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 
(§ 2 zák. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Zá-
jmem společnosti je v případě této vyhlášky zejména zachování veřejného 
pořádku a ochrana obecního majetku. Aby došlo ke spáchání přestupku 
při jednání výše popsaném, musí zároveň dojít k narušení veřejného po-
řádku ve městě.

Jinými slovy, ne každé jednání, které je zařaditelné pod nějaké 
ustanovení vyhlášky, bude přestupkem. To je patrné již z výše uvedeného 
příkladu s požíváním alkoholu. Aby došlo k porušení OZV a následné 
sankci za spáchání přestupku, musí dojít k jednání, které je vyhláškou za-
kázané a zároveň musí být tímto jednáním narušen veřejný pořádek. To 
znamená, že toto jednání musí být pro společnost nebezpečné a poškozo-
vat chráněný zájem (ochrana majetku, bezpečnosti občanů apod.).

Účinnost OZV je stanovena od 1. 7. 2010.

G a l e r i e   a d   a s t r a

Petr Písařík

K2.
Na poslední výstavě před letními prázdninami v květnu a červnu 

představuje svou nejnovější tvorbu pražský autor Petr Písařík. Je to jeho 
druhá výstava v této galerii, poprvé zde vystavoval v roce 2007.

Písařík se narodil roku 1968 v Jindřichově Hradci. Od roku 1987 
do 1994 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v atelierech Sta-
nislava Kolíbala, Milana Knížáka a Jiřího Veselého. Žije a pracuje v Praze.

Tvorba Petra Písaříka představuje obrazy a plastiky. Obě tyto po-
lohy jsou zastoupeny i na této výstavě, opět v originální autorské instalaci, 
kterou aspiruje na titul výstavy roku. Jeho malířská tvorba stále překmi-
tává mezi znakovostí zobrazivého projevu a abstraktní polohou. Jeho ob-
razy, vycházející dříve ze světa módy a designových značek, nyní ztrácejí 
maličko na lesku a jasná výrazná barevnost působí v některých cyklech 
poněkud tlumeněji. Také v jeho objektech je stále více cítit napětí mezi 
elegancí současného designu a syrovostí používaných materiálů a přetvá-
řených nalezených objektů. Celek pak působí současně jemně i brutálně, 
destruktivně i elegantně, často až s jakýmsi dekadentním přídechem. Au-
tor sám tuto výstavu uvádí mottem: „Ten, kdo se dnes zabývá zítřkem, 
zabývá se ničím. A ten, kdo zítra nepřinese nic z toho, co udělal dnes, není 
užitečný pro budoucnost. Dnešek, to je čin. Budeme si ho vážit i zítra. 
Minulost nechme za sebou jako zdechlinu. Budoucnost ponechme pro-
rokům. Pro sebe si vyhraďme dnešek.” Z dopisu Notona Pevsnera Naumu 
Gabovi, Moskva 1920. 

Písařík působil začátkem devadesátých let společně s Dopitovou, 
Humhalem, Lysáčkem, Nesázalem a Zubkem ve skupině Pondělí, která 
byla výrazným a důležitým fenoménem tehdejším výtvarné scény u nás. 
I po rozpadu této skupiny zůstává Petr Písařík výraznou postavou naší 
umělecké scény.

 Výstavu je možno shlédnout i na www.ad-astra.cz

Petr Písařík – K2.
Galerie ad astra, Kuřim - zámek, 26. května – 27. června
Denně mimo pondělí 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 26. května v 17 - 19 hod. za osobní účasti autora
Galerie ad astra
zámek Kuřim 664 34 tel.: 608 862 324 galerie@ad-astra.cz www.ad-astra.cz

BONAPARTE, 2010, kombinovaná technika, překližka, 200 x 180 cm

pozvánka

Poznámka redakce: Celý text vyhlášky je pro otištění příliš slouhý 
a v přílohách obsahuje barevné mapy. Naleznete jej na http://www.ku-
rim.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=37366&slozka=35865&x-
sekce=37363&typ=94&detail_claim=7808&
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ZUŠ

Červnový zápis do Základní 
umělecké školy Kuřim

Informace o přijímání žáků a talentových zkouškách do hudební-
ho, tanečního, výtvarného nebo literárně dramatického oboru kuřimské 
ZUŠ (Zahradní ul.1529) podá zástupce ředitele ZUŠ Naďa Chocholáčo-
vá v odpoledních hodinách osobně,  telefonicky na tel.č.541420062 nebo 
e-mailem: zus.kurim@bo.orgman.cz.

S náplní studia v jednotlivých oborech se můžete seznámit také na 
webových stránkách ZUŠ Kuřim: www.zus-kurim.cz.

To, co se v kuřimské ZUŠ děti naučily, můžete shlédnout také na 
červnových závěrečných koncertech a pořadech školy, na které vás všech-
ny srdečně zveme. 

Termíny zápisu
Zápis do přípravné hudební výchovy (týká se předškoláků, kteří 

jdou od září do 1. třídy a jejichž rodiče obdrželi od paní učitelky v mateř-
ské škole přihlášku do hudebního oboru

– byli vybráni při talentové zkoušce začátkem června) se koná v 
pondělí 21. června od 17 do 18 hodin u p. uč. Pavlíny Zámečníkové v 
učebně č. 32 – I.poschodí vlevo. 

Pokud chcete, aby vaše dítě hrálo v budoucnu na nějaký hudební 
nástroj, máte nyní ideální příležitost k podání přihlášky.

ZUŠ Kuřim přijímá ke hře na různé hudební nástroje také starší 
děti, a to po vykonání talentové zkoušky a posouzení manuálních schop-
ností pro zvolený nástroj (kontakt viz výše). 

Výtvarný obor přijímá nové žáky ve věku budoucí 1. třídy ZŠ (do 
přípravné výtvarné výchovy), a také žáky z dalších tříd základní i střední 
školy (studijní program zahrnuje kompletní nabídku všech výtvarných 
technik, klasické i moderní umění, příprava na talentové zkoušky, atrak-
tivní prostředí).

Děti můžete přihlásit v průběhu měsíce června ve dnech úterý-
čtvrtek v době od 16 do 18 hodin  ve výtvarném atelieru u Mgr.Martiny 
Magni II. poschodí ZUŠ.

Možnost obdržení přihlášky a zápisu do výtvarného oboru na 
„Tlapkafestu“ - zahradní slavnosti výtvarného oboru - ve středu 9. června 
v 16 hodin.

Zápis do tanečního oboru se koná v týdnu od 21. do 24. června mezi 
16 a 18 hodinou v tanečním sále v I. poschodí u p. uč. Ziny Daňkové. Přihlásit 
se mohou děti z budoucí 1. třídy ZŠ do přípravné taneční výchovy. Nabízíme 
rovněž několik volných míst pro starší děti z 1.-3. třídy ZŠ. V tanečních hodi-
nách sledujeme nejen zdravotní vývoj, ale i fyzickou zdatnost, harmonický 
růst, estetické a hudební cítění. Děti získávají základy lidového, klasického a 
součastného tance. Po absolvování I. stupně mají žáci možnost pokračovat ve 
studiu na Taneční konzervatoři v Brně.

Zápis do literárně dramatického oboru se koná v průběhu měsíce červ-
na ve dnech pondělí, středa a čtvrtek od 16 do 17 hodin u p. uč. Jitky Vichtové 
– učebna LDO v přízemí. V literárně dramatickém oboru se učí žáci rozvíjet 
přirozený kultivovaný projev, rozvíjí tvořivé dramatické schopnosti - mluvní, 
přednesové a slovesné. Studium přispívá ke zlepšení vyjadřovacích schopnos-
tí, která jsou nezbytné u některých povolání a k odbourávání trémy.  

Těšíme se na Vás ve školním roce 2010/11!
N. Chocholáčová, zástupce ředitele ZUŠ Kuřim

Blahopřání úspěšným žákyním
Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje Duu Descanso ve 

složení Anna Hrbáčková (housle) a Kateřina Vašíčková (kytara) k 
vynikajícímu úspěchu – zisku 1. ceny na Národní soutěži v komorní 
hře na kytaru Hradecké Guitarreando 2010. 

Následující článek zprostředkovává jejich dojmy ze soutěže:

Naše duo se zrodilo začátkem letošního školního roku. Tehdy 
jsme si řekly, že bychom si mohly určit nějaký hudební cíl, a soutěž Hra-
decké Guitarreando se k tomu přímo nabízela. Hradec Králové je totiž 
město, které letos pořádalo 11. ročník této kytarové soutěže, kam se kaž-
doročně sjíždí hudebně talentovaní lidé z celé republiky. A i my jsme se 
letos rozhodly zkusit štěstí právě tam. 

Před soutěží jsme odehrály spoustu hodin a koncertů, v průběhu 
času jsme začaly vystupovat pod názvem Descanso a v pátek 21. května 
nastal ten dlouho očekávaný a tolik obávaný soutěžní den.

Na něj se připravilo 25 souborů rozděleno do tří věkových kate-
gorií s různým seskupením, ale podmínkou byla nejméně jedna kytara v 
každém ze souborů. To nám absolutně vyhovovalo, neboť naše duo se 
skládá z netradičního složení - housle, kytara. Náš repertoár obsahoval tři 
skladby tří různých autorů. Program jsme zahájily první větou ze Sonáty 
D-dur od Christiana Gottlieba Scheidlera z období klasicismu. Následo-
vala Berceuse (Ukolébavka) od Francise Kleynjanse a na závěr jsme zvo-
lily jedno z nejznámějších děl světoznámého argentinského skladatele 
Astora Piazzolly - Libertango.

Soutěžily jsme v druhé kategorii, kde bylo celkem dvanáct sou-
borů – deset duí, jedno trio a jedno noneto. Před naším vystoupením se 
samozřejmě dostavily nějaké nervičky – to k tomu prostě patří – ale po 
odehrání jsme byly vcelku spokojené.

Čekání na vyhlašování výsledků bylo o to horší. V první cenu jsme 
ani nedoufaly, proto pro nás byla krásnou tečkou za naším ročním sna-
žením. Obdržely jsme spoustu cen – kytaru, stojany na noty, zpěvníky, 
ladičku, metronom – soutěž byla opravdu štědrá. Vyčerpané, ale šťastné 
jsme se ještě zúčastnily večerního koncertu skupiny Jablkoň, který se stal 
příjemným zakončením dne. Potom jsme se odebraly na ubytovnu, kde 
jsme dlouho do noci hrály a zpívaly a hodnotily celou soutěž. Druhý den 
ráno jsme ještě stihly udělat procházku po historických památkách měs-
ta. V Hradci můžete narazit na spoustu nádherných míst. Ve stručném 
shrnutí můžeme říci, že celá akce probíhala na velmi vysoké úrovni, orga-
nizátorům i porotcům patří velký dík. Do toho nám vyšlo krásné počasí, 
takže jsme si to opravdu užily. 

Na závěr si zaslouží poděkovat  paní učitelce Magdaleně Graffové 
a Naděždě Chocholáčové, které nám ochotně se vším pomohly a poradi-
ly. Ale to největší poděkování patří paní učitelce Janě Chocholáčové, kte-
rá s námi cvičila, vybrala a upravila nám repertoár, měla s námi trpělivost 
i v těžších chvílích, a dovedla nás až na samý vrchol soutěže a tudíž nám 
pomohla splnit si náš sen.

Anna Hrbáčková a Kateřina Vašíčková
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Proč se to jmenuje Rovnost?
Významný brněnský deník nese jméno Rovnost už dlouhá de-

setiletí, konkrétně od roku 1885. Pankrác Krkoška, který ho zaklá-
dal, by se možná divil, jak rovnostranně informují jeho pokračova-
telé o některých kauzách. Aby bylo jasno, mají na to právo. Na rozdíl 
od televize a rozhlasu novinám žádný zákon neukládá informovat 
vyrovnaně. Jde jen o to, že by čtenáři měli vědět, pokud některé 
médium v některé kauze stojí pevně na straně jednoho z účastníků. 
Myslím, že následující řádky a citace z Rovnosti na takový případ 
ukazují dost zřetelně.

Začalo to tím, že Rovnost 14. dubna otiskla následující článek:

Jak vidí rychlostní komunikaci Jana Pálková

Ať R43 funguje jako obchvat
Řada starostů městských částí podepsala prohlášení, kde žádá vybu-

dování rychlostní komunikace R43 v bystrcké trase. Signatáři tam zároveň 
poukazují na nebezpečí, že ze severu by mohla být do Brna přivedena další 
automobilová doprava. Je bohužel smutnou skutečností, že město Kuřim při-
šlo s koncepčně chybným návrhem – a to napojit dálnici R43 na Řečkovice. 
jejich návrh však zcela postrádá tu část řešení, kam bude odvedena tranzitní 
doprava. 

Zatažení tranzitní dopravy jak do Řečkovic, tak i do Bystrce je pocho-
pitelně oboje chybné. Proč? Jak Řečkovice, tak i Bystrc jsou částí města Brna a 
do dopravně přetíženého Brna žádná tranzitní doprava nepatří.

Pozoruhodné je, že prohlášení starostů zcela pomíjí možnost, která se 
nyní projednává v novém územním plánu kraje. A tím je odvedení tranzitní 
dopravy z celého města Brna na obchvat Brna, který by vedl dnešní trasou 
komunikace I/43 od nové křižovatky severně od areálu věznice v Kuřimi. Dál 
by pokračoval tak, že by vytvořil severní obchvat Kuřimi a nejkratší cestou by 
vedl k dálnici D1, tj. tam, kam tranzitní doprava patří.

Tranzitní doprava by tedy díky tomuto řešení už nebyla zavlečena do 
žádné části města Brna, a to ani do oblasti Kuřimi. Město Kuřim by se navíc 
takto stalo součástí brněnské aglomerace uvnitř urbanizované oblasti vymeze-
né obchvatem a nebylo by sevřeno mezi dálniční komunikace.

Kraj posuzuje řešení rychlostní komunikace R43, které by bylo plno-
hodnotným obchvatem všech obcí na trase od Černé Hory až po dálnici D1 a 
které by se zcela vyhnulo obcím v celém údolí od Čebína přes Drásov, Malhos-
tovice a řadu dalších obcí. 

Ve směru od Kuřimi k D1 je za obcí Chudčice v této variantě nově 
navržen delší tunel vyhýbající se celé obci, a je to tunel stejné délky, jaký byl 
navrhován v minulosti do Bystrce.

Výše popsaná trasa R43 je realizovatelná i s přispěním miliard eur z 
Bruselu. A hlavně – může být realizována celkem rychle. Naopak před sedm-
desáti lety nyvržená trasa Hitlerovy dálnice dnes vedoucí přes město Brno, je 
nyní již nerealizovatelná.

Tato trasa, po které volají někteří starostové, (a to ti starostové, přes 
jejichž městské části by bystrcká trasa R43 nevedla), je v rozporu s evropskou 
legislativou, a proto ministerstvo dopravy při jednání s Bruselem muselo R43 
vypustit z možného financování. Klíčové je i překročení zákonných limitů 
hlučnosti a prašnosti například v městské části Bosonohy, kde Hitlerova trasa 
kříží dálnici D1. Nelze-li postavit křižovatku R43 a D1 v Bosonohách, nelze 
ani realizovat R43 přes Bystrc.

Chceme-li něco urychlit, pak nemůžeme jít proti zákonům, ale naopak 
musíme hledat řešení, které je realizovatelné. realizovatelné řešení, tj, plnohod-
notný obchvat města Brna, pak můžeme urychlovat a můžeme tím pomoci k 
rychlejší realizaci návazného úseku R43 od Kuřimi směrem na Boskovice.

Předsedkyně sdružení Občané Brna proti R43 v trase Kuřim-Troubsko

Na článek reagoval pan Drago Sukalovský. Jako radní a tiskový 
mluvčí radnice k tomu měl nejen oprávnění, ale do jisté míry to byla i 
jeho povinnost. Poslal do redakce následující článek. Dbal při tom, aby 
jeho tón byl věcný a délka srovnatelná s článkem paní Pálkové.

Skutečnou hrozbou pro sever Brna není již-
ní obchvat Kuřimi, ale absence propojení 
R43 s dálnicí D1

Město Kuřim stojí před důležitou, téměř fatální volbou. Ta se týká 
trasování budoucí spojky mezi plánovanou rychlostní komunikací R43 a stá-

vající silnicí 1. třídy Brno – Svitavy. Může mít buď podobu jižního obchvatu 
tunelem Kuřimskou horou, nebo tzv. severní spojky závlekem od Čebína zpět 
kolem průmyslové zóny až pod Lipůvku a dále kolem Podlesí po stávající sil-
nici. 

Jak se tyto dvě varianty liší? Ve jednom z rozhodujících aspektů nepříliš 
– cenou výstavby. Ta je přibližně stejná. V čem se však liší naprosto zásadně, 
je aspekt dopravní a životního prostředí. Dopravní aspekt lze snadno vyjádřit 
čísly. Podle studie Ateliéru HBH z roku 2008 by v případě, že nebude postaven 
úsek mezi Kuřimí a dálnicí D1 přes Bystrc, což vinou aktivit různých občan-
ských sdružení a bohužel i části brněnské politické reprezentace reálně hrozí, 
by přes Kuřim po stávající silnici od Tišnova do Brna projíždělo v roce 2030 
denně 16,4 tisíc automobilů při realizace severní spojky a 9,6 tisíc  automobilů 
při výstavbě jižního obchvatu. Pokud by R43 přes Bystrc na D1 byla posta-
vena, pak by šlo o 14,0 tisíc (SS), resp. 8,5 tisíce aut (JO). Výhodnost jižního 
obchvatu je tedy neoddiskutovatelná.

Dalším aspektem je vliv variant propojení na životní prostředí. Podle 
nově zpracované studie, kterou má město Kuřim k dispozici, je severní spojka 
horší ve 13 z 15 posuzovaných parametrů a celkový verdikt zní: K životnímu 
prostředí podstatně šetrnější je jižní obchvat.

Kuřimský jižní obchvat však, zdá se, vyvolává nesouhlas v městě Brně, 
a to u jak u představitelů magistrátu, tak některých městských částí, především 
Řečkovic a Králova Pole. Nechme tedy promluvit data i v tomto případě. Jejich 
zdrojem je studie Ředitelství silnic a dálnic Brno z letošního června. V případě, 
že úsek Kuřim – Bystrc – D1 bude postaven, projede po silnici od Svitav v 
roce 2030 Řečkovicemi denně 44 tisíc aut v případě severní spojky a 47 tisíc 
v případě jižního obchvatu. Pokud nebude R43 přes Bystrc postavena, pak 
bude zátěž v Řečkovicích v případě severní spojky i jižního obchvatu naprosto 
stejná, a to hrozivých 67 tisíc aut denně! Rozdíl 3 tisíc aut v prvním případě 
přitom odpovídá možné chybě odhadu. 

Z uvedených čísel jasně vyplývá, že obavy z negativního vlivu jižního 
obchvatu Kuřimi na dopravní situaci na severu Brna jsou liché. Co však reálně 
hrozí nedozírnými následky je možnost, že R43 bude postavena od severu a 
skončí u Kuřimi nebo povede dále tzv. Boskovickou brázdou. V tomto případě 
dojde jak v Kuřimi (zvláště při variantě severní spojky), tak na severu Brna 
(v obou případech obchvatu Kuřimi) k totálnímu a permanentnímu kolapsu 
dopravy. To je skutečné nebezpečí, kterému bychom měli čelit společně a všemi 
dostupnými prostředky!

Drago Sukalovský
radní a tiskový mluvčí města Kuřim

A ejhle, Rovnost článek „pokrátila“ k nepoznání, vyndala z něj sko-
ro všechna fakta a zařadila jej do rubriky fórum čtenářů. Takže nekonec 
to dopadlo takto: 

R43 nedává lidem spát

„Je smutnou skutečností, že Kuřim přišla s chybným návrhem - napo-
jit R43 na Řečkovice. Jejich návrh zcela postrádá řešení, kam bude odvedena 
tranzitní doprava,“ píše Jana Pálková (Rovnost 14. 4.). S žádným návrhem, 
který by silnici R43, přivedl do Řečkovic, Kuřim nepřišla. Přišla jen s varian-
tou propojení R43 se stávající silnicí na Svitavy, která nijak neovlivní počet 
aut, která budou přes Řečkovice po dokončení R43 jezdit. Toto propojení na-
vrhl investor R43, Ředitelství silnic a dálnic Brno, vést severně od města, při-
čemž tato varianta je pro Kuřim nebezpečná, neboť nejenom že nefunguje jako 
obchvat města, ale zvyšuje intenzitu dopravy v jeho ulicích, kde již dnes denně 
projíždí 20 tisíc aut! Varianta jižního obchvatu, navržená Kuřimí, naplňuje 
dopravní potřeby Kuřimi i regionu daleko lépe.

Drago Sukalovský, radní Kuřimi

Při takovéto nestranné informovanosti se pak není co divit, že vět-
šina obyvatel ze sousedních i vzdáenějších obcí v okolí si o Kuřimi myslí, 
že opravdu neví, co chce, a svým prosazováním jižního obchvatu města 
jen komplikuje situaci. Občané Kuřimi se pro změnu mohou ptát nad ji-
nými články v Rovnosti, jestli i u nich nekope redakce za některou stranu 
problému.

My přinášíme k tématu i články na následujících stranách.
Jiří Brabec
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doprava

Maulhalten a budoucí zastu-
pitel 

Za dlouhá léta svého působení v komunální politice a novinařině 
jsem zvyklý na ledacos. Stále znovu a znovu mě však některé věci pře-
kvapují.

Nedělní odpoledne 25. dubna jsem spolu s dalšími Kuřimany strá-
vil část odpoledne na naší radnici debatou kolem trasování R43 (více v 
článku Zbytečné setkání v nedělním odpoledni aneb jak nás pan Firbas 
poučil). Nepřekvapila mne ani manipulativní přednáška nejznámějšího 
odpůrce stavby R43 v trase Kuřim – Troubsko, pana Firbase, ani neschop-
nost paní Pálkové říci jednu delší větu, natož se omluvit za lživý článek v 
Brněnském deníku (více viz str. 18) o jižním obchvatu Kuřimi. O to více 
mě však „dostal“ pan Roman Doležal, obyvatel Dílů, předseda kuřimské-
ho místního sdružení TOP 09 a odpůrce jižního obchvatu. Ten totiž při 
představování se jednotlivých účastníků označil sebe sama za „budoucího 
zastupitele Kuřimi“. No proč ne, důvod, proč by pan Doležal nemohl být 
zastupitelem mi není znám ani jediný, ovšem musí tak nejprve (nejenom 
v jeho, ale i v případě ostatních zájemců včetně mě) rozhodnout voliči. 
Jenže do komunálních voleb je ještě pořád daleko. Věnoval jsem tedy ti-
chou vzpomínku jiné odpůrkyni R43, člence Strany zelených Kateřině 
Dubské. Ta se totiž na jedné besedě před minulými krajskými volbami 
v kuřimské knihovně rovněž představila jako „budoucí zastupitelka“, byť 
krajská. Jak v oněch volbách dopadla Strana zelených i paní Dubská osob-
ně asi všichni vědí. A jejich názory na R43 k tomu jistě přispěly nemalou 
měrou.

Druhé překvapení mi přichystal o něco později pan Firbas. Nejpr-
ve mě, když jsem požadoval vysvětlení a omluvu od paní Pálkové za její 
článek, označil za hulváta. Důvodem bylo právě to, že jsem „hluboké ne-
pravdy“, paní Pálkovou v novinách uvedené, označil patřičným názvem – 
lež. Poté, když jsem si dovolil na „domácí půdě“ ještě učinit pokus posta-
vit se proudu slov pana Firbase, doporučil mi týž, abych pouze držel pusu 
a odpovídal na dotazy. Inu, proti gustu žádný dišputát, jak kdysi s oblibou 
tvrdil pan otec mlynář z Babičky Boženy Němcové. Jenom doufám, že 
při své příští návštěvě odpůrci bystrcké dálnice nad radnici nevyvěsí, pro 
objasnění všem nechápajícím, nápis „Arbeit macht Frei“.

Drago Sukalovský

Zbytečné setkání v nedělním odpoledni 
aneb 

Jak nás pan Firbas poučil
V deníku Rovnost byl dne 14. 4. 2010 zveřejněn článek Jany Pál-

kové (předsedkyně sdružení Občané Brna proti R 43 v trase Kuřim – 
Troubsko a členka zastupitelstva Bystrce za Stranu zelených), ve kterém 
mate veřejnost nepravdivými údaji o snaze Kuřimi napojit „dálnici R 43“ 
přímo na Řečkovice. Tato informace je od základů nepravdivá a pouze 

TZ – Hitlerova dálnice R43 přes Brno zrušena -

Konec dezinformacím od úředníků?
Dnes 27.5.2010 Nejvyšší správní soud v Brně zrušil podstatnou část 

územního plánu města Brna, koridor tzv. Hitlerovy dálnice R43 přes Brno. 
Je to průlomový rozsudek, neboť konečně úředníci města Brna a 

Jihomoravského kraje budou muset respektovat fakt, že R43 přes Brno 
nebyla v ÚP města Brna schválena v souladu se zákonem.

Tuto skutečnost zjistili občané před několika lety, potvrdilo ji vy-
šetřování z úrovně premiéra ČR a potvrdila jej dvě stanoviska nejvyššího 
orgánu územního plánovaní, Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). 
Přes zjištěná fakta úředníci kraje i města nápravu nesjednali a nejen dez-
informovali veřejnost i zastupitele, ale dokonce došlo k tomu, že město 
Brno nezákonně projednávalo dvě varianty nového územního plánu, kde 
tvrdilo, že R43 zde povinně navazuje na nadřazený územní plán. Dnes 
Nejvyšší soud potvrdil, že pravdu měli občané a měla se respektovat dří-
vější stanoviska MMR. Cena za tyto chyby je pravděpodobně v řádu 40 
milionů korun za dvě chybně zpracované varianty územního plánu, které 
prosazovala hlavně ODS. 

Jedinou variantou územního plánu města Brna, která je dnes pro-
jednatelná, je varianta třetí, která počítá s R43 jako obchvatem celého 
města Brna a kdy tento obchvat vede zcela mimo město Brno. Tuto va-
riantu nechala zpracovat současná koalice vedení Brna na popud strany 
zelených a BRNO2006 profesora Zlatušky. 

Protože Jihomoravský kraj zažil už jeden skandál loni, kdy Nejvyš-
ší správní soud zrušil územní plán Břeclavska s koridorem R52, je nový 
územní plán JM kraje pořizován znova zcela od začátku a Zastupitelstvo 
kraje schválilo nové Zadání teprve v únoru 2010. Tento územní plán pod-
le nového harmonogramu kraje by mohl být nabýt účinnosti za ideálních 
podmínek, že nedojde k rozporům, v červenci 2011. Že nedojde k rozpo-
rům tomu však nevěří ani ten největší optimista. Takže není vyloučeno, že 
plán kraje bude schválen až na konci roku 2011 a pokud bude mít chyby, 
o kterých se již dnes ví, skončí zase u Nejvyššího správního soudu a bude 
se pořizovat znovu další 2 až 3 roky. 

Brno ale nemůže čekat na nový plán kraje do roku 2015. Pak jedi-
nou cestou je schválit územní plán města Brna ve variantě 3 s R43 mimo 
město Brno. Jinak není vyloučeno, že se zastaví veškerá investorská čin-
nost v Brně, která čekala na nový územní plán Brna. 

Pokud by došlo k dalším pochybením, může Jihomoravský kraj 
přijít o mnoho evropských dotací, které jako první požadavek kladou 
soulad s územním plánem.   

Opravdu nás teď zajímá, zda i nadále bude vedení města a kraje 
tolerovat tyto opakované a fatální chyby svých územních plánovačů nebo 
zda dojde k zásadním personálním změnám. 

Kontakt: doc. Petr Firbas, email petrfirbas@yahoo.com, v pátek 
28.5.2010 tel: 546214945

Širší pozadí chyb v JMK
Vedení Jihomoravského kraje dlouhodobě prosazuje chybnou do-

pravní koncepci pro Jihomoravský kraj.
Na stole v Brně, v Praze i v Bruselu jsou autorizované studie do-

kládající, že trasy spojení Brna s Vídní, Dolním Rakouskem, s Polskem 
a obchvatu Brna jsou konstruktivně řešitelné bez R52, bez utajovaných 
dálnic nazývaných JZ a JV tangenta Brna (přes hustě obydlené oblasti, 
kam krajský úřad navrhuje převést dálnici D1) a s korektně vedenou R43 
jako OBCHVAT Brna.

Jihomoravský kraj přestal mluvit nahlas o miliardách z Bruselu na dál-
nice, a to proto že stávající koncepce JMK není v Bruselu akceptována. 

Ztracených miliard je škoda, protože JMK mohlo mít do roku 
2013 za Evropské peníze řadu nových silnic, včetně R43 jako OBCHVAT 
města Brna a R43 jako rychlé spojení s Brna a Boskovic a včetně spojení 
Brna a Vídně. Nic z toho ale asi nebude.  

Spojení Katowice – Vídeň je JEDINÝM Evropským prioritním sil-
ničním projektem, který schválil Evropský parlament v roce 2004 a který 
křižuje ČR. Koridor zahrnuje i napojení Brna a Vídně. Tento projekt má 
tedy absolutní prioritu na financování z Operačního programu doprava. 

Novináři by se měli zamyslet, proč tedy ČR nežádá o miliardy z 
Bruselu na tento projekt. Odpověď je jednoduchá. Tzv. komparativní 

studie s kterými pracuje ŘSD a JMK jsou dobré pro dezinformování ne-
informovaných občanů, ale ne pro předložení nezávislým odborníkům v 
Bruselu, kteří mají potvrdit, že vybraná varianta je dopravně, ekonomicky 
i ekologicky správná a může být financována z evropských fondů. 

Chybné řešení JMK a ŘSD s napojením u Mikulova na R52 je do-
pravně výrazně horší, ekologicky horší a dopravní systém JMK založený 
na R52 je dle autorizované studie o 30 MILIARD dražší. 

Cesta k evropským miliardám ale není uzavřená. Díky řadě pochy-
bení Ministerstva dopravy Brusel do konce roku 2009, tj. 3 roky po zahá-
jení období 2007-2013, neschválil ani jeden tzv. velký projekt (nad 1.3 
mld Kč) pro dálnice v ČR, které jsou součástí transevropské sítě TEN-T. 
Jednat tedy ještě lze. 

Pokud JMK schválí správně koncepci dopravy v JMK s napojením 
na Rakousko u Břeclavi a směr Rakousko – Polsko mimo brněnskou aglo-
meraci po R55 od Břeclavi a pokud R43 bude navržena jako plnohodnot-
ný obchvat Brna v Boskovické brázdě, pak je na miliardy z Bruselu stále 
šance. Pokud se ale tak nestane rychle, JMK nedostane miliardy na dál-
nice možná dalších 20 let. Prohraný soud JMK o R52 a územním plánu 
Břeclavsko by měl být pro Krajský úřad JMK posledním varováním. 

Kontakt: doc. Petr Firbas, email petrfirbas@yahoo.com
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placená inzerce

Doprava
se pokouší zmanipulovat brněnskou veřejnost proti záměrům Kuřimi a 
svést zpoždění výstavby R43, které paní Pálková spoluzavinila, na někoho 
jiného. Zvláštní přitom je, jak si v tomto svém záměru notuje s Ředitel-
stvím silnic a dálnic Brno a představiteli Jihomoravského kraje, ač jindy si 
nemohou přijít na jméno. 

Nepravdy uvedené v tomto článku nás vedly ke snaze vše si s paní 
Pálkovou vysvětlit a požádat ji omluvu, iniciovali  jsme tedy setkání, které 
se uskutečnilo v neděli 26. dubna na kuřimské radnici.  Zúčastnilo se ho 
kromě starosty Kuřimi, radního Sukalovského a zastupitele Kotka také 
šest členů Občanského sdružení za realizaci silničního obchvatu města 
Kuřimi. 

Paní Pálková si přivedla další tři účastníky setkání, odpůrce zámě-
ru vést silnici R43 v trase Kuřim - Troubsko – jednoho občana z Jinačo-
vic, doc. Petra Firbase z Kníniček a také kuřimskou „pátou kolonu“, Ro-
mana Doležala, obyvatele kuřimských Dílů, místopředsedu občanského 
sdružení Spokojené díly a odpůrce jižního obchvatu. Ten si, k našemu 
nemalému překvapení, takříkajíc oblékl kalhoty, aniž by překonal brod a 
suverénně se představil jako budoucí kuřimský zastupitel za stranu TOP 
09. Petr Firbas je hlavní persona odporu proti R43 Bystrckou stopou, 
muž vysoce inteligentní, vzdělaný, výtečný diskutér a manipulátor s fakty 
a skutečnostmi, stěžovatel a poučovatel, jehož stížnosti, podání i jiné ob-
strukce znají od obecního úřadu nejmenší obce jihomoravského kraje až 
po Brusel. Na přímý dotaz o vztahu k pozemkům na plánované trase R43 
paní Pálková přiznala užívání takového pozemku a pan docent potvrdil 
vlastnictví pozemku a nemovitosti v blízkosti trasy R43. 

Nejde tedy jen o ochranu životního prostředí, ale hlavně o prosaze-
ní osobního prospěchu nejen těchto osob, ale i dalších uživatelů pozemků 
na trase R43. Dotčené osoby musely vědět, že trasa R43 je v příslušných 
plánech vedena již několik desetiletí.

Na začátku jednání si vzal slovo pan docent, který následnou 
přednáškou o problematice dopravního propojení ve střední Evropě a 
dopravních koridorech dospěl k dopravním problémům jižní Moravy a 
jižní části města Brna zvlášť. Trpělivě jsme vyslechli téměř hodinovou 

přednášku, občas dali najevo nesouhlas s jeho výkladem, překrucováním 
faktů a jejich úpravou dle jeho potřeb. Na původní důvod setkání – dis-
kusi k článku paní Pálkové a jí uváděným nepravdivým údajům v deníku 
Rovnost - díky výřečnosti pana docenta a proklamovanému nedostatku 
času našich hostí již nedošlo.

Přímý dotaz na paní Pálkovou se podařilo vznést pouze radnímu 
Sukalovskému, když se jí otázal, kde bere své lživé údaje a jestli se míní 
za ně omluvit. Namísto paní Pálkové, která za celé jednání téměř nepro-
mluvila, však odpověděl pan Firbas (možná proto, aby se neopakovalo, že 
biomasa je biomasa) v tom smyslu, že není důvod se za zmiňovaná tvrzení 
v novinách omlouvat a radního označil za hulváta. 

Poté se naši hosté urychleně vzdálili a v nás zůstal nedobrý pocit, 
že díky lidem jako je pan docent či paní Pálková a další podobní aktivisté 
se dopravní situace i životní prostředí v Kuřimi a podobně postižených 
obcích bude jen a jen zhoršovat. Rovněž stojí za zmínku, že neuskuteč-
něním stavby R43 přichází náš stát o možnost čerpat peníze z evropských 
fondů.

A nám ještě zůstala otázka, zda to byl účelně vynaložený nedělní 
čas.

 Za Občanské sdružení pro realizaci silničního obchvatu města 
Kuřimi:

ing. Jan Brabec , Miloslav Kolařík, ing. Miloš Krupica, 
Květa Múčková, Ladislav Štěpánek, ing. Zdeněk Vodka

Poděkování
Dovolte, abych Vám poděkovala za hlasy, které jste ve volbách do 

PS ČR věnovali KDU-ČSL. Vážím si každého z nich. Děkuji také všem 
těm, kteří byli ochotni se aktivně zapojit do volební kampaně.

Ing. Miluše Macková

placená inzerce
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Placená inzerce
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děti

Dětský den s klubem Pohoda
V neděli 30. 5. 2010 proběhla oslava dne dětí ve dvoře kulturního 

domu v Kuřimi, kterou pořádal klub Pohoda.
Nepříznivé počasí, které doprovázelo chystání akce již od ranních 

hodin, vyvrcholilo obrovským lijákem při zahájení. Deštivé počasí ovšem 
děti neodradilo, přišly soutěžit a bavit se i v pláštěnkách a v gumákách, 
které nakonec mohly brzy odložit, protože na nás po chvíli  vykouklo 
sluníčko. 

Přesně 184 registrovaných dětí soutěžilo v osmi disciplínách, za 
jejichž splnění dostávaly krásné odměny (bublifuky, héliové balónky, 
hopíky, časopisy, zvířátka…) od sponzorů akce. Nejúsměvnější byla 
disciplína Pat a Mat na koloběžce, kde děti jezdily slalom v masce Pata 
nebo Mata, kterou si pak za odměnu odnesly domů. Děti si odnesly také 
spoustu zážitků. Celé odpoledne jezdily na poníkovi z jezdecké stáje 
Malhostovice a přeměňovaly se v různá zvířátka, strašidla a pohádkové 
bytosti pod barevnými štětci šikovných malířek, které zajistila agentura 
Levne-atrakce.cz.

Nejvíce obklopený byl, již tradičně, legrační klaun Michal se svým 
uměním modelovat  balónky. Letos poprvé představil své nové skládací 
kolo, na kterém předváděl kouzelné kousky.

O průběh odpoledne a o důležité informace se staral neúnavný a 
vtipný moderátor David Holman, který také vyhlásil pěveckou soutěž, do 
níž se přihlásilo nespočet odvážlivců. Všichni malí zpěváci byli nakonec 
stejně úžasní a proto si  každý odnesl velkou čokoládu. 

Radost dětem udělalo osvěžení v podobě zmrzliny, kterou věno-
vala firma Family Frost.

Celou akci zakončilo velké losování o 88 krásných cen, z nichž nej-
hodnotnější a nejlákavější byly tyto ceny: interaktivní poník Můj malý 
pony, dvě koloběžky od fy Kovoartikl, kolečkové brusle Head, auto na 
dálkové ovládání, loutky, héliová zvířátka….

Atrakce – skákací hrad a obří trampolína – byly z důvodu špatného 
počasí odloženy o 14 dní později, na neděli 13.6. Všechny děti i dospělí 
jsou srdečně zváni. Doufejme, že nám bude přát počasí.

Všechny odměny, výhry a zážitky, bez kterých by se dětský den 
neobešel, byly zajištěny prostřednictvím darů od našich vážených spon-
zorů, kterým chceme touto cestou poděkovat.

Děkujeme i spolupořadatelům, kteří nám celý den pomáhali.
Poděkování patří těmto sponzorům: Město Kuřim, Kampos, Ko-

voartikl, Nohelgarden, Walter, Likov, Starobrno, Family Frost, Jezdecká 
stáj Malhostovice Dulínek-Dulínková, Moravská ústředna Brno, Klub 
Pohoda, www.levne-atrakce.cz, Maneo, Coca-Cola, Miroslav Studený – 
reklamní servis, AutoPetr, Mladá fronta, www.chatachorvatsko.cz

Jana Hedbávná

Jarní radosti v MŠ
Že už je tu dávno jaro, nám připomínají všechny smysly. Oči se 

nemohou vynadívat na rozličné barvy květin, zeleně stromů i různorodo-
sti probuzených živočichů. Sluch si užívá především zpěvu ptáků, kteří se 
předhánějí, aby byli co nejzajímavější pro své protějšky a založili si rodiny. 
Hmat nám prozrazuje různé tvary a krásy přírody a chuťové pohárky se 
hlásí ke svému právu, jelikož teď je doba gurmánů.

 Jaro je nejrozmanitější a tím i nejkouzelnější doba z celého roku a to 
doslova, protože měsíc duben ukončuje filipojakubská noc, tedy rej čaroděj-
nic, který probíhá v naší mateřince zajímavě a pro děti přitažlivě. Paní učitelky 
i děti přišly v oblecích čarodějnic. Nejstarší ratolesti se s ježibabí písničkou 
prošly celou školkou a nenechaly si ujít ani návštěvu ve vedlejší mateřince na 
Jungmannově ulici. Potom na naší zahradě proběhlo pálení dětmi vyrobené 
čarodějnice, které bylo znamením dokralování paní zimy. Náš pan údržbář, 
také v převleku čaroděje, nám s paními provozními připravili chutnou svačin-
ku a děti si zde zařádily v různých soutěžích.

 Další zajímavou akci, na kterou čekaly především maminky, jsme 
nachystali na měsíc květen. Sice jsme s napětím pozorovali oblohu, která 
nevěstila nic dobrého, ale nakonec se vystoupení dětí mohlo odehrát na naší 
rozkvetlé a vyzdobené zahradě. Roztomilé tanečky nejmladších dětí budily 
úsměvy i dojetí rodičů, motýlková třída je pak rozproudila pohybem a před-
školáci zaujali pohádkově laděným programem. Dětské výkony si zasloužily 
odměnu ve formě potlesku, skákacího hradu i perníkových srdíček pro ma-
minky, které už před vystoupením děti překvapily malovanými hedvábnými 
šátky a nápaditými přáníčky. Po představení si rodiče mohli s dětmi v prosto-
rách MŠ ještě vyrobit různé dárečky. Také již několikátý rok osvědčená ochut-
návka pomazánek přišla dětem i dospělým vhod.

 Slova díků a rozzářené úsměvy dětí svědčily o tom, že setkání plní 
to, co mají za úkol – rozdávat radost a dobrou náladu.

Děkujeme všem, kdo se o to s námi přišli podělit.
Blanka Krnáková

 MŠ Zborovská
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Hurá na výlety
Děti v MŠ Podlesí mají ideální podmínky pro pobyt v přírodě. 

Vycházky směřují do blízkého lesa, denně brázdíme lesní křižovatky a 
pozorujeme zdejší život. Upřednostňujeme volný pohyb a hry s přírod-
ninami.

S teplými slunečnými dny se doba pobytu venku prodlužuje a 
všichni se začínají těšit na polodenní výlety, které každoročně pořádá-
me. Děti si už nedočkavě chystají své batohy, správnou obuv a veselou 
náladu. S batohy na zádech jsme vyrazily jeden krásný pátek 21. května z 
MŠ Podlesí směr Kuřim. Samozřejmě pěšky, poznávat krásy kuřimského 
okolí. Všetečné otázky dětí byly cestou zodpovězeny a cíl byl dosažen za 
slunečného počasí – kuřimský rybník a už s vodou se třpytící! Na oběd 
jsme se vrátily busem č. 310, příjemně unaveni.

Na malé horolezce jsme si zahrály 24. května. Tento výlet prověřil 
fyzičku dětí i dospěláků. Trasa vedla lesnatým kopcovitým terénem, stou-
pání a klesání z kopce do kopce bylo náročné. Největší dobrodružství na 
nás čekalo! Zdolání posledního úseku cesty mezi skálami a vyčnívajícími 
kameny a kmeny stromů. Ale zvládli to všichni! Za to na nás čekal nád-
herný výhled do okolí z rozhledny Babího lomu. Zážitky z výletů jsme 
výtvarně zpracovaly a poslaly do soutěže „ Náš kraj, naše město“.

Na www stránkách naší školičky se můžete obrazem přesvědčit o 
radosti z pohybu a tím pádem i výborné nálady nás všech!

Za MŠ Podlesí Jitka Helánová

Jedno malé ohlédnutí…
Tahle naše školička,
je jak z duhy barvička.
Půjdou do ní kluci, holky,
do té naší nové školky.
Spolu si tam budou hrát,
kamarádům pomáhat.

Tyto dětské verše zazněly poprvé na slavnostním otevření nové 
MŠ na ulici  Brněnská v Kuřimi 3. 9. 2007.

Často mi zní v uších, když procházím třídami a chodbami naší 
„školičky“. Zdá se, jako by to bylo včera, a přitom zde budeme končit již 
třetí školní rok.

Za tu dobu jsme měli možnost poznat spoustu skvělých dětí i rodi-
čů, se kterými jsme zažili plno legrace a strávili nejedno příjemné odpo-
ledne nebo večer při společných akcích v průběhu celého roku.

Cílem nás všech na Brněnské je rozvíjet dětskou osobnost po 
všech stránkách a zprostředkovávat dětem co nejvíce podnětů k poznává-
ní života, přírody i světa kolem nás.

Moc bychom si přáli, aby si děti které z naší „školičky“ každý rok 
odchází do I. třídy ZŠ odnášely plný pytel zážitků a vzpomínek nejen na 
svoje kamarády…

Iva Čuhelová, vedoucí učitelka
MŠ Brněnská v Kuřimi
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Družinka na Jungmannce
Družinka při základní škole Jungmannova má 4 oddělení. Každé 

oddělení má svůj individuální program, ale některé akce pořádáme spo-
lečně pro všechny.

Plán vždy rozvrhneme na celý školní rok i podle ročního období.
ZÁŘÍ- máme seznamovací s novými prvňáčky a také ohlédnutí za 

létem při malování na chodníku. Stihli jsme soutěž „Král švihadla“.
V ŘÍJNU se děti již tradičně těší na pouštění draků a pečení bram-

bor v popelu.
V LISTOPADU nám počasí přálo a uspořádali jsme na školním 

hřišti „Opičí dráhu“- kde děti prokazovaly svou rychlost a obratnost.
V PROSINCI v družinkách proběhla „ Čertovská diskotéka“, peče-

ní cukroví a posezení u stromečku.
V LEDNU jsme si užívali sněhové nadílky a podíleli se na výrobě 

dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu.
V ÚNORU tradičně pořádáme „ Karneval“ se soutěžemi a tom-

bolou.
V BŘEZNU se připravujeme na „ Noc s Andersenem“ a chodíme 

do knihovny. Letos proběhla peněžní sbírka na zbudování nové skluzavky 
s lany, kterou děti postrádaly. Povedlo se a máme novou „ atrakci“ na dru-
žinkové zahradě. Všem, kteří „ přispěli“ moc děkujeme.

V DUBNU „naše“ SRPŠ  uspořádalo brigádu na družinkové za-
hradě. Brigáda se konala v sobotu 17. 4.  My vychovatelky jsme byly pře-
kvapené, kolik přišlo rodičů. Hrabalo se, přesazovalo, rylo, natíralo, stří-
halo se. Některé maminky postavily dětem iglú z vrbového proutí. Jedna 
maminka nám ze svých zahradních zásob pomohla osázet skalku, druhá 
se postarala o dřevo a střechu na zahradní domeček. Brigáda skončila pá-
lením ohně a opékáním špekáčků. Každému, kdo jakkoliv přiložil ruku k 
dílu, touto cestou ještě jednou děkujeme.

V DUBNU jsme ještě stihli uspořádat besedu o zdravé výživě s lá-
kavou ochutnávkou. Děti byly nadšené a některé se moc divily, co všech-

Náš výlet do Anglie – ZŠ 
Jungmannova

K letošnímu dni matek jsme našim maminkám dali neobvyklý dá-
rek - týden bez nás. Ale hlavně to byl dárek pro nás, účastníky zájezdu.Do 
Anglie jsme jeli téměř 24 hodin. Plavba trajektem přes kanál La Manche 
vyvážila nepohodlí z autobusu.I bez Venclovského byl výhled na bíle 
útesy v Doveru i přes tmu prvním anglickým zážitkem. A pak konečně 
Londýn! Obří okurek (Cucumber) v nás vzbudil hlad.A zase něco vel-
kého - londýnské oko (London Eye). Big Ben,Tower of London,Tower 
Bridge, svačina u Nelsona na Trafalgaru, Buckingham Palace, Picadilly a 
mnoho dalších známých míst - to jsem ani nečekal, na 3 dny toho bylo až 
moc. Čekaly nás i výlety do okolí - nultý poledník v Greenwich, který dělí 
východ a západ, starobylá Cambridge, královské město Windsor a jiné. 
Návštěva Legolandu korunovala náš zájezd. Cesta nazpět nám uběhla o 
dost rychleji. Často vzpomínám na skvělé ubytování v našich náhradních 
rodinách. Výlet se mi velmi líbil, klidně bych si ho zopakoval.  

 Šimon Potůček 7.A ZŠ Jungmannova

no jim chutná. Paní Melicharové moc děkujeme. Konec dubna patří jako 
obvykle pálení čarodějnic a opékáním buřtíků.

Na KVĚTEN  Jsme přesunuli besedu s Policií ČR. Osvěžili jsme 
si dopravní značky a povídali si o tom, jak má být správně vybavené kolo. 
Akce „Koloběžkiáda“ se také povedla, děti soutěžily v jízdě na koloběž-
kách a překonávaly různé překážky.

V ČERVNU nás čeká „ Den dětí“ se soutěžemi, turnaj v kopané a 
pak- HURÁ NA PRÁZDNINY.

 Za ŠD L:K.

placená inzerce
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Dívčí válka v Moravských 
Knínicích

     Po pohádce, muzikálu ze studentského prostředí a parodii na 
westerny připravil ochotnický divadelní soubor při TJ Sokol Moravské 
Knínice pro tuto sezónu adaptaci komedie Františka Ringo Čecha Dívčí 
válka. V příběhu o věčném boji ženského a mužského živlu odehrávajícím 
se v bájných dobách na úsvitu našich národních dějin čekaly na diváky 
bezmála dvě hodiny plné slovního i situačního humoru. A protože v máji 
to ani jinak nejde, láska ve všech jejích podobách nakonec zvítězí.

     Tři představení v knínické sokolovně - premiéru v sobotu 15. 
května a dvě nedělní reprízy - zhlédlo na šest stovek diváků. Podle jejich 
nadšených reakcí (včetně potlesku na otevřené scéně) měla hra veliký 
úspěch a naplnila očekávání, která soubor svými předchozími kusy     u 
publika vzbuzoval. 

     Hlavní role představovali čerstvě ovdovělý český kníže Přemysl 
v podání Jiřího Hanáka, kterému nadbíhá bojovná a dosud neprovdaná 
Vlasta Pavlíny Borkové. Pro náruživého           a poživačného Přemysla je 
skon jeho ženy Libuše spíše úlevou, osvobozen z manželského jha běží 
vstříc novým milostným dobrodružstvím. Jeho první obětí se má stát slič-
ná a vyzývavá Kazi v podání Zuzany Králíkové. Její muž, chrabrý a mužný 
Bivoj Marka Cibulky, dokáže sice holýma rukama přemoci kance, doma 
je však poslušným a ušlápnutým slouhou. Jejich protipólem je čistá a prv-
ním hříchem dosud neposkvrněná dvojice, kterou tvoří krásná            a 
nedočkavá panna Šárka Hany Kšicové a naivní zamilovaný panic Ctirad 
Jiřího Helána. Vlasta je myšlenkou stát se Přemyslovou manželkou nato-
lik posedlá, že po oráčově odmítnutí neváhá se svojí dívčí družinou ( Jitka 
Hledíková, Kateřina Šojatová a Zuzana Pleskačová) rozpoutat válku mezi 
ženami a muži. Posly špatných zpráv o vyhlášení války se stanou pologra-
motná Častava Veroniky Večeřové a poněkud handicapovaný Vojen On-
dřeje Lidmily. Božský pěvec Lumír Martina Kšici, stojící se svojí sexuální 
orientací mezi oběma znesvářenými tábory, je nakonec obětován pro na-
stolení míru a končí v náručí spokojené Vlasty. Dívčí válka v Moravských 
Knínicích, navzdory historickým pramenům, skončila velmi rychle a té-
měř bezbolestně, takže ani nový objev hluchoněmého vynálezce Okova 
Rakve (Ivo Císař) nemusel být použit. 

     Režie představení se ujala Alena Vlčková za asistence Jany Ha-
louzkové, technicky představení zajišťovaly Martina Slámová a Lenka 
Špačková. 

Vděčné publikum ocenilo herecké výkony i nasazení všech účin-
kujících, mimo jiné i proto, že ztvárněné postavy byly často v přímém 
protikladu k jejich osobnostním typům v reálném životě. Někteří nadšení 
diváci dokonce navštívili všechna tři představení. Několikaměsíční úsilí 
knínických ochotníků se tak o třetím květnovém víkendu ideálně setkalo 
se vstřícným publikem, takže všichni zúčastnění prožili malý divadelní 
svátek. 

LŠp+HleVoj

Syndrom dilatace a torze 
žaludku

Toto relativně časté onemocnění je nesporně velkým strašákem 
chovatelů větších plemen psů. Mezi chovateli je opředeno dohady, které 
ne vždy odpovídají skutečnosti. Je potřeba ovšem zdůraznit, že i veteri-
nární veřejnost není v pohledu na tento život ohrožující stav jednotná.

Je několik teorií vzniku dilatace a torze žaludku, proto se v tomto 
článku pokusíme shrnout některé poznatky.

Pojmem dilatace a torze žaludku (GDV) označujeme nadměrné 
naplnění žaludku (nejčastěji plynem), spojené s jeho  rotací kolem kořene 
závěsu. Spolu s GDV je pro podobné klinické příznaky důležité zmínit i 
tzv. prostou dilataci, kdy je žaludek pouze přeplněn bez rotace.

Klasický GDV syndrom je akutní stav s úmrtností kolem 30 – 40 
%. K úhynu dochází nejčastěji následkem selhání kardiovaskulárního 
systému. Za příčinu je považována funkční nebo mechanická porucha 
vyprazdňování žaludku, jako následek narušeného fyziologického me-
chanismu odstraňování plynů ze žaludku. Co však je příčinou této ob-
strukce zatím není známo. Polykání vzduchu při hltavém příjmu krmiva, 
při stavech nevolnosti (tzv. aerofagie), bakteriální fermentace karbohyd-
rátů, difůze plynů z krevního řečiště jsou příčinou hromadění velkého 
množství plynu v žaludku. Pohyb po příjmu velkého množství snadno 
kvasitelného krmiva nebo vody napomáhá rozvoji GDV. Epidemiologic-
ké studie neprokázaly vliv skladby krmiva na bázi sóji nebo cereálií. Mezi 
další predispoziční vlivy patří – anatomické predispozice (velká plemena 
psů s úzkým, hlubokým hrudníkem – doga, NO, dobrman, baset, velký 
knírač), stres při krmení, trauma, poruchy žaludeční motility, zvracení, 
illeus (porucha průchodnosti trávicího traktu). 

Mezi nejčastější příznaky patří někdy méně, někdy více nápad-
né zvětšování objemu břišní dutiny (patrné již během krmení nebo až 
několik hodin po nakrmení), zaujímání nepřirozených poloh, nahrbený 
postoj, deprese, neklid, neproduktivní zvracení, zvýšené slinění, dopro-
vázené i projevy šoku (zrychlený povrchní dech, periferní puls, zrychlená 
činnost srdeční, bledost sliznic).

Směr rotace žaludku kolem kořene závěsu může být jak doprava 
tak doleva, častější jsou torze pravostranné v rozmezí 90 – 360o. Pyloric-
ká část žaludku a dvanáctník, někdy i slezina se přemístí po spodní straně 
břišní dutiny z pravé strany na levou. Tlakem jsou komprimovány velké 
cévy – zadní dutá žíla a portální žíla, čímž se výrazně snižuje žilní návrat 
krve k srdci a klesá srdeční výdej. Tyto nedostatky v oběhu vedou k ische-
mii (nedokrvení) myokardu s projevy srdeční arytmie. Ischemií bývají 
postiženy i další orgány – ledviny, žaludek, slinivka, tenké střevo. V krvi se 
začínají hromadit odpadní produkty látkové výměny a produkty z případ-
ných rozkladných pochodů ve stěně žaludku. Vyústěním může být kolaps 
kardiovaskulárního a dýchacího systému s možnými následky smrti.

Podobné příznaky jako GDV mohou mít i jiná onemocnění, která 
je potřebné při vyšetření vyloučit
- prostá dilatace – postihuje častěji mladá zvířata – rtg
- zauzlení tenkého střeva – odlišný rtg nález
- torze sleziny – akutní bolestivost břicha, rtg 
- brániční kýla – s přemístěním žaludku nebo jeho části do dutiny 

hrudní – rtg
Pro  potvrzení, příp. vyloučení GDV je nutné provést rtg vy-

šetření! Je to jediná spolehlivá diagnostická metoda, k určení dilata-
ce a torze žaludku.

Pro úspěšnou léčbu je podstatné včasné odhalení onemocnění a 
jeho řešení. Na prvním místě, před chirurgickým zákrokem, stojí stabili-
zace pacienta – dekomprese žaludku buď pomocí žaludeční sondy (po-
kud lze zavést, pozor na riziko poškození jícnu při násilném zavádění), 
nebo pomocí silné jehly zavedené přes kůži. Odsátí plynu musí probíhat 
pozvolně, aby se předešlo náhlé změně tlaku cirkulující krve uvolněním 
cév. Zároveň s odsátím plynu ze žaludku je nutné postiženého pacienta 
stabilizovat pomocí nitrožilní aplikace infůzních roztoků. Tímto předchá-
zíme postižení kardiovaskulárního aparátu, který bývá v prvních chvílích 
postižený nejvíce. Samotný chirurgický zákrok spočívá v anatomické re-
pozici po předchozím vybavení obsahu a zhodnocení možných morfolo-
gických změn ve stěně žaludku. Rozsáhlá nekróza (odúmrť) stěny bývá 
nejčastějším důvodem pro utracení. 

Jako prevence možných recidiv se provádí tzv. gastropexe, kdy se 

stěna žaludku trvale fixuje k břišní stěně. 
Závěr: Výskyt dilatace a torze žaludku je vždy vázaný na podání 

krmení. Prognóza je stanovena na základě doby, která uplynula od po-
sledního krmení, na charakteru postižení kardiovaskulárního aparátu a na 
klinickém stavu pacienta.

Při jakémkoliv podezření na toto onemocnění je nutné urychleně 
vyhledat pomoc veterinárního lékaře. Toto onemocnění se bez chirurgic-
kého zákroku nevyléčí.

Doporučení pro chovatele:
- krmit větší množství menších dávek než jednu velkou
- zamezit stresu během krmení (je-li to nutné, izolovat zvíře od 

ostatních)
- omezit pohyb před a po nakrmení
- u vysoce rizikových zvířat provést profylaktickou gastropexi
- včas vyhledat lékařskou pomoc při objevení příznaků nadý-

mání
MVDr. Pavlína Řehořková

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

z regionu
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pozvánky

Centrum sociálních služeb Kuřim srdečně zve všechny 
seniory a handicapované občany na 

Konferenci o sociálních službách 
spojenou se zástěrkovou přehlídkou 

dne 23.6.2010 v Kulturním domě. 
Začátek v 16 hod.
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souktomá inzerce - zdarma

Soukromou inzerci uveřejňuje-
me zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze 
jednou, chcete-li jej zopakovat, 
podejte jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost 
inzerentů, vyhrazuje si ale prá-
vo inzerát nepřijmout, pokud by 
jeho uveřejnění odporovalo zá-
konům nebo dobrým mravům.

Prodám chatku s pronajatou 
zahradou 400 m2 v Brně na Palac-
kém vrchu. Tel.: 733 663 811.

Prodám cihlový byt v OV 3+1, 
Kuřim, Svatopluka Čecha, + garáž 
(cca 300m od domu). Dům je po cel-
kové revitalizaci. Za domem škola a 
dětské hřiště, školka 10 minut. Ihned 
volný k nastěhování. Ne RK. Cena 2 
100 000 Kč. Tel.: 775 055 136.

Vyměním byt 3+1 v OV s 
balkonem, cihlový, v Kuřimi, Na 
Královkách za 2+1 s balkonem v 
Kuřimi. Tel.: 774 974 526.

Pronajmu byt 2+1 v Kuřimi 
(možno i zařízený; nová okna, za-
tepl.) cena vč. inkasa 8500,- Kč. Tel.: 
723 349 705

Pronajmu 2+1 byt 60m2 
(Bezručova) zvýšené přízemí, za-
řízený. Nájem 7000 Kč / měs. + 
energie. Tel.: 721 141 989.

Pronajmu byt 2+1 v horní 
části Kuřimi. Nezařízený, dlouhodo-
bě za 5000 Kč / měs. + inkaso. Tel.: 
544 217 106, 723 624 643.

Pronajmu byt 2+1 v Kuřimi 
Na Loučkách, zařízený. Tel.: 733 
663 811.

Pronajmu garáž na ul. Huso-
va. Bez elektřiny. Tel.: 724 972 353.

Pronajmu dlouhodobě za-
hrádku. Cca 100 m2, ve středu Ku-
řimi, oplocená, u potoka, el. 220 V. 
Od 11/1010 příp. dříve. Tel.: 604 
847 402, 541 263 757.

Koupím garáž v Kuřimi v are-
álu na Zahrádkách, U vlečky nebo v 
horní části Kuřimi. Tel.: 776 222 497.

Koupím RD se zahradou v Ku-
řimi. I k opravě. Tel.: 604 910 426.

Koupím byt v Kuřimi OV 
nebo i DB, platím hotově, seriózní 
jednání. Tel.: 775 667 214.

Koupím RD v Kuřimi a 
okolí i k opravě. Tel.: 777 719 859.

Koupím pozemek na RD v Ku-
řimi. Hotovost! Tel.: 604 910 426.

Koupím byt v OV 1-2+1 v 
Kuřimi a okolí nejlépe novostavba. 
Tel.: 777 719 859.

Prodám střešní nosič na auto Škoda 
120 za 300 Kč. Tel.: 739 353 807 (večer).

Prodám nové plastové okno 
jednokřídlé 120 x 120 cm (levé) za 
1500 Kč. Tel.: 739 353 807 (večer).  

Prodám dětské kolo pro 3-5 
let, s přídavnými kolečky za 300 Kč. 
Nutná oprava sedátka. Tel.: 739 353 
807 (večer). 

Prodám větší proutěný 
oválný koš na prádlo. Tel.: 739 353 
807 (večer).

Prodám starší „výčepní“ kom-
presor s el. motorem 0,3kW. Cena 
200 Kč. Tel.: 721 141 989.

Prodám starší, velmi málo po-
užívané čerpadlo na vodu zn. sigma. 
Čerpadlo o výkonu 0,6kW je jedno-
stupňové a je na soklu bez el. motoru. 
Cena 200 Kč. Tel.: 721 141 989.

Prodám bránu 360 x 180 cm 
a dále prodám branku 360 x 120 
cm. Levně. Tel.: 721 361 368, 736 
411 916.

Přenechám za nízkou cenu 
sklápěcí postel s dvojlůžkem. Dále 
přenechám za odvoz 4 plynová 
kamna WAV, možno i jednotlivě. 
Tel.: 776 164 096.

Prodám stupátko ke kočárku, 
univerzální, ve výborném stavu. Pů-
vodní cena 1290 Kč, nyní 700 Kč. Tel.: 
605 879 858.

Levně prodám pěkné oble-
čení na holčičku ve věku od 1-4 let. 
Tel.: 604 353 298.

Prodám 42 kusů chlapeckého 
oblečení (věk asi 7-10 let) za 350 
Kč – jen v celku. Jde o trička, košile, 
mikiny, větrovku, kalhoty, atd. Tel.: 
732 607 052.

Prodám koks 10 – 15 q. Cena 
350 Kč / q. Tel.: 732 286 522.

Daruji klec s pískomilem. 
Tel.: 733 663 811.

Hledám jakoukoli práci v 
Kuřimi a blízkém okolí. Nabídněte 
prosím. Spěchá. Tel.: 607 851 977.

Hledáme starší paní, která 
dvakrát v týdnu v dopoledních ho-
dinách pomůže mladé rodině s úkli-
dem . Tel.: 606 781 991

Pronajmu garáž v ulici Sv. 
Čecha u vlečky. Cena dle dohody. 
Tel.: 721 899 162. 

Pronajmu v České u Brna 
zařízený byt 2+1 v rodin. domku se 
samostatným vchodem.

Měsíční nájem 10 000 kč 
včetně inkasa. Tel. 737 875 724

Pronajmu 1+kk na ulici Wol-
kerova, cena 6.500 Kč měsíčně včet-
ně inkasa. Tel. 603/764444

Pronajmu RD 1+1 na ulici 
Legionářské, (dvůr, parkov., terasa) za 
7,000 Kč + energie. Tel.: 776 778 118.

Pronajmu garáž v areálu 
Svazarmu na ul. Zahradní za 900,-  
tel 733 315 507 

Pronajmu 1 + kk s velkou 
terasou na ul. U Stadionu v Kuři-
mi. Volný ihned. Tel. 724 642 025

Vyměním OB 3+1 v Kuřimi 
za 2 byty 1+1 v Kuřimi nebo Brno 
- lokalita Řečkovice, Medlánky. Tel.: 
728 430 532

Doktorka s hotov. koupí byt 
či RD do 4 mil. Tel.: 733 296 125.

Kuřim, Legionářská 194,  
tel. 541 230 166,  777 930401

Byty:
Kuřim, 2+1, OV, Jungmannova. 1.NP ze 4, 58m2, vč. skle-

pa,  po částečné  rekonstrukci, 1 690 000,- Kč
Kuřim, 3+1, OV, Svat. Čecha 4.NP ze 4. standard, 65 m2, 

dům po revitalizaci, balkon, s garáží  2 100 000,- Kč
Kuřim, 3+1, OV, Na Královkách, 3.NP ze 4, 70 m2, balkon, 

2 sklepy, standard, 1 850 000,- Kč
Brno, 3+1, OV, Řečkovice, panel, 1. NP, po revitalizaci a 

částečné rekonstrukci, 77 m2, 2 400 000,- Kč
Brno, 3+1, OV Černá Pole, 7. NP z 8, 57 m2, panel, po cel-

kové rekonstrukci, balkon, 2 300 000,- Kč
 
Rodinné domy:
RD Kuřim,  5+1,  zast. pl. 477 m2, zahrada 342 m2, celo-

podsklepený, dobrá lokalita, vhodná modernizace   
cena :  4 300 000,- Kč

RD Vranov u Brna, 3+1, řadový, garáž, zast. pl. 124 m2, 
zahrada 356 m2 – ve svahu, po částečné rekon-
strukci, podél silnice,  2 390 000,- Kč

RD Malhostovice, řadový, 3+1, po rekonstrukci, zast. pl. 
142 m2, dvůr 133 m2, cena : 2 500 000,- Kč

RD Bukovinka / 16 km od Brna / 5+1, pozemek 600 m2, 
novostavba, hrubá stavba 2 600 000,- Kč  po do-
končení 3 500 000,- Kč, dnes ve fázi hrubé stavby

Garáž Kuřim, zděná s elektrikou U vlečky,  150 000,- Kč

Pozemky:
stavební pozemky pro výstavbu RD,Moravské Knínice, o 

vým. 1128 m2, sítě v přilehlé komunikaci  pro 1 – 2 
RD, š. 17 m,  cena : 1 990 000,- Kč

stavební pozemek Česká u Brna, š. 1,5 m, celková vým. 570 
m2, veškeré sítě, klidná lokalita cena : 2 450 000,- Kč

stavební pozemek Bukovinka, vč. inž. sítí, 550-600 m2, 
1 400,- Kč/m2

stavební pozemek Jinačovice, v blízkosti golf. hřiště 1670 
m2, šíře 28 m, cena   2 500,- Kč/m2

 
Pronájmy: 
Kuřim, U stadionu, 1+kk s terasou, novostavba, nezaříze-

ný, 7 000,- Kč/měs.
Kuřim, Wolkerova, 1+kk s lodžií, nezařízený, 7 000,- Kč/měs
Kuřim, Jungmannova, 3+1, nová KL, po rekonstrukci, ne-

zařízený 11 500,- Kč/měs.
 

ceny nájmů jsou uvedeny včetně plateb za inkaso
 

Pronájmy nebytových prostor: 
Kuřim, 3 kanceláře v centru města, / i samostatně/ po 

cca 20 m2/ nájemné za všechny kanceláře je cca 5 
000,- Kč/měs. vč. inkasa   

Kuřim, 4 luxusní kanceláře v severní části města, s kli-
matizací,  v příz. celkem 175 m2, / lze pronajmout 
i samostatně/ vč. parkování, možnost stravování, 
cena 2 000,- Kč/m2/rok, bez energií

Kuřim, luxusní kancelářské prostory v severní části měs-
ta, s klimatizací o vým. cca 300 m2, 1. patro, lze 
pronajmout i část prostor, vč. parkování, možnost 
stravování  1950,- Kč/m2/rok stravování  1950,- 
Kč/m2/rok

placená inzerce
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

12/2010 ze dne 5. 5. 2010
221/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 30. 4. 2010. Termín 

plnění: 5. 5. 2010 (STA)
222/2010 RM schvaluje vyhrazení plakátovacích ploch, které jsou v ma-

jetku města a ve správě Městské knihovny Kuřim – kulturní dům, 
v době od 12. 5. do 29. 5. 2010 pro vylepení volebních plakátů po-
litických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a stanovuje k předvolebním shromáž-
děním plochu před kulturním domem na náměstí Osvobození. 
Termín plnění: 29. 5. 2010 (OSVV)

223/2010 RM doporučuje podání žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 
Veverská Bítýška ve výši 67.000,- Kč na projekt „Oprava zvonové stolice 
kostela sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce“ z programu Ministerstva kultury 
České republiky „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“. Termín plnění: 31. 12. 2010 (KÚ)

224/2010 RM doporučuje podání žádosti o dotaci Města Kuřimi ve 
výši 50.000,-Kč na projekt „Oprava sochy sv. Floriána, I. etapa“ z 
programu Ministerstva kultury České republiky „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnos-
tí“. Termín plnění: 31. 12. 2010 (KÚ)

225/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 
pronájem 6 ks počítačových sestav pro účel zajištění voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 2010 konaných ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2010 s 
firmou ProCad, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Hudcova 78b, PSČ 612 00, 
IČ 46979506, zastoupená: Ing. Jiřím Dědkem – jednatelem společnosti, v 
celkové hodnotě 39.744,- Kč.  Termín plnění: 12. 5. 2010 (KÚ)

226/2010 RM schvaluje záměr na výpůjčku hřiště umístěného na části 
pozemku parc. č. 2976/3 v k.ú. Kuřim ve prospěch Sportovní-
ho klubu Kuřim, se sídlem U Stadionu 697, 664 34 Kuřim, IČ 
44947712, v období od května do srpna 2010 - denně od 18:00 do 
21:00 hod. Jedná se o využití jednoho kurtu a údržbu obou kurtů. 
Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

227/2010 RM neschvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 
2642/559 k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 34 m2 Radovanu Ko-
toulkovi, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

228/2010 RM neschvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 
2642/559 k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 34 m2 Michalu Klime-
šovi, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

229/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Re-
konstrukce elektroinstalace v obecních bytech“ a schvaluje uzavře-
ní smlouvy o dílo s obchodní firmou ELSTAR PLUS, s.r.o., se síd-
lem Moutnice 333, okres Brno-venkov, PSČ 664 55, IČ 60739070, 
za cenu 117.747,- Kč. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

230/2010 RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnic-
ké osoby PASTIME s.r.o. do bytu č. 1534/9 na ulici Metelkova v 
Kuřimi. Termín plnění: 31. 6. 2010 (OMP)

231/2010 RM uděluje nájemci nebytového prostoru č. 844/9 na ul. Bez-
ručova čtvrť v Kuřimi panu Kasimu-Al-Durymu, trvale bytem Ku-
řim, IČ 49487477, souhlas s nátěrem výloh s tím, že prokazatelně 
vložené náklady nebudou nájemci započteny oproti nájemnému. 
Termín plnění: 31. 8. 2010 (OMP)

232/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení „Veřejná zakázka o sdruže-
ných službách dodávky elektrické energie pro město Kuřim“, schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise v složení podle zápisu. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OMP)

233/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy „o společném postupu za-
davatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního 
zadavatele“ s obchodní firmou Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Ku-
řim, Blanenská 1082, PSČ 664 34, IČ 29213380.  Termín plnění: 
31. 5. 2010 (OMP)

234/2010 RM bere na vědomí uzavření Dohody o převodu členských 
práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu z 
manželů Tomáše a Marie Faltusových, trvale bytem Kuřim, na 
manžele Radima a Romanu Novotných, oba trvale bytem Brno, 
k bytu v domě č.p. 1492 v Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem 
bytu č. 1492/11 budoucím členům Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 
26277212 – manželům Radimu a Romaně Novotným, oba trvale 
bytem Brno. Termín plnění: 30. 7. 2010 (OMP)

235/2010 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 770 
k.ú. Kuřim o výměře 33 m2 manželům Vladimíru a Vlastě Králíko-
vým, oba trvale bytem Kuřim, za účelem jejího užívání k volnoča-
sovým aktivitám na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za cenu 3,- Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

236/2010 RM stanovuje nájemné za m2 pozemku parc. č. 770 k.ú. Kuřim 
užívaného jako zahrádka nebo pozemek k volnočasovým aktivitám 
ve výši 3,- Kč/m2/rok.Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

237/2010 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. v 
platném znění rozhodování o uzavírání a ukončování smluv dohodou 
ve věci pronájmu částí pozemku parc. č. 770 k.ú. Kuřim užívaných jako 
zahrádka nebo k volnočasovým aktivitám do kompetence odboru 
majetkoprávního. Vyhrazuje si řešit sporné případy, žádosti více zá-
jemců, ukončení smlouvy o nájmu ze strany pronajímatele, odvolání 
vůči rozhodnutí OMP apod. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

238/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ve věci demolice objek-
tu bývalé ubytovny s příslušenstvím v Kuřimi, ulice Havlíčkova, se 
společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, za cenu 278.320,- 
Kč bez DPH. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

239/2010  RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomo-
ci a provedení exekuce s Mgr. Ing. Josefem Cingrošem, soudním 
exekutorem, Brno, IČ 63 38 64 61, a předání 12 exekučních titulů 
podle přílohy k vymáhání. Termín plnění: 31. 8. 2010 (OMP)

240/2010 RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to 
v době od 9. 8. 2010 do 31. 8. 2010. Termín plnění: 31. 5. 2010 
(ředitelka školy, OŽÚ)

241/2010 RM povoluje Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizaci, uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku 
základní školy na ulici Komenského 511 Junáku – svazu skautů a skau-
tek ČR, středisko Kuřim, se sídlem Jungmannova 864, 664 34 Kuřim, 
na dobu 10 let a zároveň souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce dle 
přílohy. Termín plnění: 31. 5. 2010 (ředitel školy, OŽÚ)

242/2010 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateř-
ské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, ve výši 186.000,- Kč dle požadavků ředitelky školy. 
Termín plnění: 31. 5. 2010 (ředitelka školy, OŽÚ)

243/2010 RM bere na vědomí informaci o poptávkovém řízení na zpra-
cování studie dopravního řešení křižovatky na ulici Havlíčkova u 
podjezdu pod železniční tratí a schvaluje vyčlenění finančních pro-
středků ve výši do 15.000,- Kč na zpracování studie z ORG Studie 
a projekty. Termín plnění: 5. 5. 2010 (OIRR)

244/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Projektová doku-
mentace Obratiště autobusů Podlesí“ a schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo s Ing. Jiřím Bajerem, Brno, IČ 133 72 319, za cenu ve výši 
139.800,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

245/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovitele inves-
tiční akce „Přechod Tišnovská, zastávka v Kuřimi“, schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící ko-
mise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 9. 2010 (OIRR)

246/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovitele Re-
konstrukce IS ZŠ Komenského v Kuřimi, schvaluje znění výzvy k 



ročník 17, číslo 6/červen 2010    ZLOBICE   33

podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 8. 2010 (OIRR)

247/2010 RM projednala zápis z jednání komise výstavby, konané dne 
12. 4. 2010 a bere na vědomí závěry z jednání komise v bodech 1, 
6 a 7. Termín plnění: 5. 5. 2010 (OIRR)

248/2010 RM projednala zápis z jednání komise dopravy, konané dne 13. 4. 
2010, bere na vědomí závěry z jednání komise v bodech 1, 2, 4, 6, schva-
luje závěry z jednání komise v bodě 5 a pověřuje starostu města Kuřimi 
svolat k bodu č. 3 zápisu z jednání komise jednání mezi městem Kuřimí 
a panem Mojmírem Bočkem, Energetikou Kuřim, příp. dalšími uživateli 
předmětné komunikace. Termín plnění: 30. 6. 2010 (KÚ)

249/2010 RM nesouhlasí s tím, aby v objektu sídla Města Kuřimi na ad-
rese Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, byla umístěna sídla jiných 
právnických osob a místa podnikání podnikajících fyzických osob. 
Termín plnění: 5. 5. 2010 (OŽÚ)

250/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TIPRO projekt 
s.r.o., se sídlem v Brně, Kociánka 8/10, PSČ 61200, IČ 26944685, 
na realizaci zakázky „Wellnes Kuřim – PD úpravy fitness“ za cenu 
299.280,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

251/2010 RM schvaluje poskytnutí lůžka v mobilní buňce na ulici Tiš-
novská panu Milanu Rozsypalovi, trvale bytem Kuřim, za cenu 
600,- Kč/měsíc na dobu určitou od 1. 5. 2010 do 31. 7. 2010. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 13/2010 ze dne 12. 5. 2010
252/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s IMOS Brno a.s., se 

sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00, IČ 
25322257, na realizaci zakázky „Wellnes Kuřim – Rychlé občerst-
vení“ za cenu 1.320.001,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

253/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovite-
le veřejné zakázky malého rozsahu „Wellness Kuřim – Stavební 
úpravy Fitness“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

254/2010 RM schvaluje znění výzvy k podání nabídky na výběr dodava-
tele Zařízení pro balneo provoz pro investiční akci č. ORG 1048 
000 000 - „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého ba-
zénu v Kuřimi“a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OIRR, OMP)

Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

14/2010 ze dne 19. 5. 2010
255/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 14. 5. 2010. Termín 

plnění: 19. 5. 2010 (STA)
256/2010 RM doporučuje ZM zrušení Sportovního areálu Kuřim, orga-

nizační složky obce, ke 30. 9. 2010, s tím, že doporučuje převést 
povinnosti Sportovního areálu Kuřim v celém rozsahu pod Well-
ness Kuřim s.r.o. Termín plnění: 1. 10. 2010 (KÚ)

257/2010 RM schvaluje zakoupení sestavy Dräger Alcotest 7510 od fir-
my Dräger Safety s.r.o., se sídlem Kotkova 4a, PSČ 706 02 Ostrava 
- Vítkovice, IČ 26700778, za cenu 39.984,- Kč z rozpočtu vnitřní 
správy. Termín plnění: 15. 7. 2010 (KÚ)

258/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Ku-
řimí a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jiho-
moravského kraje se sídlem Kounicova 24, PSČ 611 32 Brno, IČ 
75151499, jejímž předmětem je výpůjčka sestavy Dräger Alcotest 
7510 na dobu neurčitou. Termín plnění: 15. 7. 2010 (KÚ)

259/2010 RM schvaluje „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku 
do užívání č. 70312/2007“ ze dne 1. 8. 2007, týkající se předání 
nového majetku do užívání pořízeného v kalendářním roce 2009.  
Termín plnění: 31. 5. 2010 (KÚ)

260/2010 RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce MV-25517-1/REG/2-
2010 na movitý majetek – technické vybavení pro informační sys-
tém správních evidencí a registr silničních vozidel, který je touto 
smlouvou vypůjčiteli (Město Kuřim) zapůjčen Ministerstvem vni-
tra ČR k zabezpečení výkonu státní správy na úseku správních a 
dopravních evidencí. Termín plnění: 31. 5. 2010 (KÚ)

261/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Miroslavem 
Hotárkem, trvale bytem Lelekovice, ve věci užívání místnosti č. 6 v objek-
tu sociálního bydlení na ulici Tišnovská č.p. 1182 v Kuřimi, do 31. 8. 2010 
za stejných podmínek. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

262/2010 RM ruší usnesení RM č. 251/2010 ze dne 5. 5. 2010 ve věci 
poskytnutí lůžka v mobilní buňce, umístěné na ulici Tišnovská v 
Kuřimi Milanu Rozsypalovi, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 
19. 5. 2010 (OMP)

263/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 134/2007 s Danuší Barbo-
rákovou, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu cha-
ty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k.ú. Malhostovice do 31. 8. 
2010 za stejných podmínek Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

264/2010 RM ruší usnesení RM č. 105/2010 ze dne 24. 2. 2010 ve věci 
poskytnutí lůžka v objektu chaty ev. č. 216 v k.ú. Malhostovice 
Jindřichu Barborákovi, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 19. 5. 
2010 (OMP)

265/2010 RM ruší usnesení RM č. 204/2010 ze dne 7. 4. 2010 týkající se 
prodloužení smlouvy č. 85/2008 ve věci pronájmu lůžka v objektu 
chaty ev.č. 216 v k.ú. Malhostovice s Lukášem Muchou, trvale by-
tem Kuřim. Termín plnění: 19. 5. 2010 (OMP)

266/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 12/5 
uzavřené s Českou republikou, Vězeňskou službou České republi-
ky, se sídlem Soudní 1672/1a, PSČ 140 67 Praha 4, IČ 00212423, 
jehož předmětem je zvýšení nájemného na 56,- Kč/m2/měsíc v 
bytu č. 817/2 na ulici Legionářská v Kuřimi. Termín plnění: 30. 
6. 2010 (OMP)

267/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 14/5 
uzavřené s Českou republikou, Vězeňskou službou České republi-
ky, se sídlem Soudní 1672/1a, PSČ 140 67 Praha 4, IČ 00212423, 
jehož předmětem je zvýšení nájemného na 56,- Kč/m2/měsíc v 
bytu č. 906/3 na ulici Jungmannova v Kuřimi.  Termín plnění: 30. 
6. 2010 (OMP)

268/2010 RM ruší usnesení RM č. 79/2010 ze dne 10. 2. 2010, jehož 
předmětem bylo uzavření nájemní smlouvy s panem Vítězslavem 
Hamplem, trvale bytem Milešovce, IČ 15240614. Termín plnění: 
19. 5. 2010 (OMP)

269/2010 RM neschvaluje rozšíření plochy pro kontejnery na pozemku 
parc. č. 4216/1 k.ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřimi 
za účelem umístění kontejnerů bytového domu na ulici Brněnská 
1929 -1931. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

270/2010 RM schvaluje smlouvu mezi Městem Kuřimí a firmou Prokeš 
výtahy – servis, spol. s r. o., se sídlem Brno, Starobrněnská 340/14, 
PSČ 602 00, IČ 25585819, o zajištění servisních služeb jevištního 
výtahu v Městské knihovně - kulturním centru. Termín plnění: 30. 
6. 2010 (MKK)

271/2010 RM schvaluje aktualizaci rozpočtu Centra sociálních služeb 
Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, podle přílohy. Termín pl-
nění: 21. 5. 2010 (CSSK)
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272/2010 RM doporučuje ZM snížit příspěvek na provoz Centra soci-
álních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, z 5.200 tis. 
Kč na 4.200 tis. Kč a 1 mil. Kč a převést jej do investičního fondu 
organizace. Termín plnění: 1. 6. 2010 (CSSK)

273/2010 RM bere na vědomí závěry mimořádné mostní prohlídky mos-
tu v ulici Hybešova nad železniční tratí č. zakázky 30-2010 z dubna 
2010, zpracované Ing. Jaromírem Rušarem, a schvaluje provedení 
oprav podle varianty č. 3 mostní prohlídky. Termín plnění: 19. 5. 
2010 (OIRR)

274/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na provedení oprav 
podle varianty č. 3 mostní prohlídky č. zakázky 30-2010 z dubna 
2010, zpracované Ing. Jaromírem Rušarem, na mostu nad želez-
niční tratí v ulici Hybešova v Kuřimi. Termín plnění: 15. 6. 2010 
(OIRR)

275/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky „Oprava chodníku před MěÚ v Kuřimi“, schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hod-
notící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 20. 5. 2010 
(OIRR)

276/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky „Oprava zdi v Podhoří“, schvaluje znění výzvy k 
podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 20. 5. 2010 (OIRR)

277/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 
2009/D/0081 s firmou Pittel+Brausewetter, s.r.o., se sídlem Brno, 
Hybešova 42, PSČ 602 00 Brno, IČ 26287277, na vícepráce na akci 
„Rozšíření hřbitova v Kuřimi – 1. část I. etapy“ za cenu 63.450,- 
Kč. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

278/2010 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města Kuřimi k 31. 3. 2010, se ztrátou ve výši 7.481.767,77 Kč. 
Termín plnění: 1. 6. 2010 (OF)

279/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy č. 09025826 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí, podepsaná ředitelem Státní-
ho fondu životního prostředí ČR Ing. arch. Petrem Štěpánkem, 
Ph.D. dne 20. 4. 2010, na „Revitalizaci vodní nádrže Srpek“, na 
poskytnutí částky ze Státního fondu životního prostředí ČR a stát-
ního rozpočtu ČR v celkové výši 6.502.087,80 Kč. Termín plnění: 
19. 5. 2010 (OŽP)

280/2010 RM schvaluje finanční dar pro 6 pěstounských rodin v Kuřimi 
v částce 3.000,- Kč na jedno nezletilé dítě v pěstounské péči podle 
přílohy. Termín plnění: 30. 6. 2010 (KÚ)

281/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky „Projektová dokumentace ke stavebnímu povole-
ní na opravu mostu ev. č. 50-1 v Kuřimi“, schvaluje znění výzvy k 
podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 9. 2010 (OIRR)

282/2010 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 700211163000010“ 
mezi Městem Kuřimí a společností E.ON Distribuce, a.s., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 
28085400, na odběrné místo „Wellness Kuřim, Blanenská 1082, 
664 34 Kuřim“, za poplatek 100.000,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 
2010 (OIRR)

283/2010 RM schvaluje bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova 
u kuřimské sokolovny pro SK HC Tišnov, se sídlem Riegrova 274, 
666 01 Tišnov, IČ 48481441, za účelem instalace reklamního ban-
neru na akci Hudbou pro UNICEF 2010 v době od 20. 5. do 5. 6. 
2010. Termín plnění: 19. 5. 2010 (KÚ)

284/2010 RM schvaluje projekt do Výzvy č. 06 IOP, včetně navrhova-
ných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín plnění: 
31. 5. 2010 (KÚ)

Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města    1. místostarosta města

Kuřim, úterý 8. června 19:30
chrám sv. Maří Magdalény

vstupné dobrovolné
výtěžek bude věnován na dobročinné účely

pozvánky
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sport

Kuřimští Orli bojovali 
ve finálovém turnaji

 Ve dnech 29.-30. května 2010 proběhl v Uherském Brodě finálový 
turnaj celostátní Orelské florbalové ligy, kam se kuřimští Orli probojovali spolu 
se Žďárem nad Sázavou z divize západ. Do finálového turnaje postoupilo ze čtyř 
divizí celkem 10 týmů. Ty byly rozlosovány do dvou skupin po pěti takto:

skupina A: Uherský Brod, Halenkov-Huslenky, Šlapanice, Zlín a Dolní 
Bojanovice, 

skupina B: Žďár nad Sázavou, Boskovice, Kuřim, Uherské Hradiště a Šit-
bořice

Družstva se během prvního kola utkala ve skupinách každý s každým o 4 
postupová místa do čtvrtfinále. Páté družstvo v soutěži končilo. Kuřimáci na úvod 
své skupiny sehráli zápas se Šitbořicemi. Vstup do zápasu nám vyšel a brzy jsme 
vedli 1:0. Soupeř ovšem v druhé polovině zápasu zrychlil a zkvalitnil hru a srovnal 
skore. Netrvalo to však dlouho a Kuřimáci se opět ujali vedení. V té chvíli jsme 
byli jednoznačně lepší a nic nebránilo tomu, dovézt zápas do vítězného konce. V 
posledních vteřinách však přišla chyba na polovině hřiště a soupeř po rychlé kom-
binaci 2 vteřiny před koncem zápasu vyrovnal na konečných 2:2. 

Druhý zápas ve skupině jsme sehráli s týmem z nedalekého Uherského 
Hradiště. Ten v prvním zápase jednoznačně podlehl Boskovicím. Celý zápas se 
odehrával pod naší taktovkou a pět minut před koncem zápasu  bylo skore v náš 
prospěch  3:1 .Výrazně se o to zasloužila útočná dvojice Vašek Bednář a Martin 
Jízdný. Navíc nám soupeř za zbytečný faul nabídl přesilovou hru. Je to k neuvěření, 
ale z předchozího zápasu jsme se moc nepoučili, protože jsme při vlastní přesilov-
ce dostali dvě branky. Zaskočeni už jsme nedokázali na vývoj zápasu reagovat a tak 
i  naše druhé vystoupení ve skupině skončilo remízou 3:3. Nutno podotknout, že 
nebýt brankáře Michala Možného, zápas jsme v závěru ještě mohli ztratit.

Na třetí zápas jsme se všichni hodně těšili, protože nás v něm čekali kluci z 
Boskovic, se kterými se dobře známe. Boskovičtí byli jasnými favority naší skupi-
ny a v první polovině zápasu jsme to pocítili na vlastní kůži. Než jsme se stihli do-
stat do zápasu, prohrávali jsme 4:0. Do druhé poloviny jsme nastoupili uvolnění s 
tím, že zápas je rozhodnut a nemáme co ztratit. K překvapení všech jsme dokázali 
držet krok a dokonce vstřelit 2 branky. Zápas nakonec skončil 6:2 pro Boskovice, 
pro které to byla již třetí výhra a zajistila jim tak prvenství ve skupině a tudíž nej-
lepší výchozí pozici pro čtvrtfinále. Nám se tím situace dost zkomplikovala. Vývoj 
skupiny se stavěl proti nám, a tak nám nezbývalo než poslední zápas se Žďárem 
nad  Sázavou vyhrát, jinak pro nás finálový turnaj skončil. 

Do tohoto zápasu jsme šli s velkým odhodláním, nebojovali jsme přeci 
celý rok o postup do finále jen proto, abychom pak vypadli v základní skupině. 
Naše hra se změnila, začali jsme si více věřit, víc kombinovat, běhat po hřišti a 
pokrývat soupeře celoplošně. Vyplatilo se to. Po krásném průniku a vymetením 
pavučin v růžku soupeřovi svatyně jsme se ujali vedení 1:0. V zápětí po dobře 
rozehrané standartní situaci se skore měnilo na 2:0. Do druhé poloviny zápasu 
soupeř nastoupil s vědomím, že to může být jejich poslední zápas na turnaji a začal 
hrát daleko tvrději. Některé zákroky byly na hranici pravidel a mnohokrát končila 
soupeřova hokejka výše než je pravidly dovoleno. I přes to, že zápas jsme dohrávali 
bez jednoho muže, který musel pro zranění ze zápasu odstoupit, se podařili do-
táhnout zápas do vítězného konce, přičemž v závěru pečetil do prázdné soupeřovi 
klece na konečných 4:2 Honza Bednář. Postup ze skupiny byl vybojován. Celkově 
jsme ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále na nás čekal  obhájce loňského titulu 
mistr z Halenkova – Huslenek.

Čtvrtfinálové zápasy byly na programu druhý den a věděli jsme, že může-
me po jednom zápasu odjíždět domů. Zápas jsme rozhodně nechtěli podcenit a 
chtěli jsme ukázat, proč hrajeme finálový turnaj právě my. Utkání pro nás však za-
čalo nešťastně. Hned několik okamžiků po začátku se letmo zasažený míček pro-
kutálel do sítě a prohrávali jsme 1:0. Bojovali jsme jako lvi, ale k šancím nás soupeř 
pouštěl jen zřídka a většinu zápasu bránil hubené vedení. Několik vteřin zacinkala 
tyč a my pomalu začínali tušit, že naše cesta turnajem končí. Nedalo se říct, že by 
nás soupeř přehrál, ale zkrátka dokázal vstřelit branku. Bez vstřeleného gólu i když 
se sympatickým výkonem se bohužel postoupit nedá. Snad příště. 

Nicméně uhrát při naší první účasti v této soutěži konečné 6.místo v re-
publice, při účasti 28 týmů, považuji za velký úspěch a již nyní se začíná-
me připravovat na příští ročník, kde budeme opět usilovat o postup na 
finálový turnaj. 

Poděkování patří všem hráčům FBC Orel Kuřim – především však 
brankáři Michalu Možnému, obráncům Petru Mackovi, Petru Smutnému 
a Pavlu Blahovi a útočníkům Martinu Jízdnému, Radku Jeníčkovi a brat-
rům Honzovi a Vaškovi Bednářovým. V neposlední řadě děkujeme také 
Městu Kuřim, sponzorům i vedení kouřimského Orla za podporu.

Díky všem.
Petr Macek 

 FBC Orel Kuřim

Florbal Pozvánky
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Házená v květnu
Přinášíme vám informace o výsledcích kuřimských házenkářů v 

měsíci květnu.

Muži A:
SK Kuřim - SHC Maloměřice 30:29 (13:18)

Opravdu vydřené vítězství se podařilo kuřimskému áčku v sobot-
ním utkání proti Maloměřicím. Teplota v hale byla opravdu vražedná, té-
měř vůbec to však nebylo znát na tempu utkání, ve kterém se hosté od za-
čátku ujali vedení o několik branek. Naši hráči se sice snažili dohnat rozdíl 
rychlými přechody do útoku, ale mnoho technických chyb a nepřesných 
střel neumožnilo větší stažení výsledku. Poločas byl tedy o pět branek pří-
znivější pro tým hostí.

O poločasové přestávce si šli všichni hráči i fanoušci zchladit hlavy 
z haly ven a zejména kuřimským hráčům to dost prospělo. Do druhého 
poločasu nastoupili s tvrdší a důslednější obranou a také trpělivější hrou v 
útoku. Což se projevilo jako správná cesta a náskok hostů se začal pomalu 
tenčit. A když Pavel Kvasnica vstřelil vyrovnávací branku na 22:22 byla 
celá lavička i kotel domácích na nohou a vražedným tempem hnali hráče 
za vítězstvím, kterého se nakonec podařilo dosáhnout i přes nepřestávající 
snažení hostů na zvrat.

Dva body tedy zůstaly na domácí půdě. 

Sokol Velké Meziříčí A - SK Kuřim 27:29 (12:11)
V posledním utkání sezóny 2009/2010 přivítala naše hráče zapl-

něná hala Velkého Meziřičí, ve které měla početné zastoupení i kuřimská 
strana publika.

V utkání, ve kterém jsme po posledním kole potřebovali vyhrát, 
abychom upevnili svoji pozici v tabulce, byl papírově silnějším soupeřem 
celek Velkého Meziříčí, který v té době okupoval 4. příčku tabulky. 

Naši hráči byli však odhodlaní bojovat a po celý první poločas, byla 
hra spíše vyrovnaná. Dvě minuty před koncem poločasu ještě Kuřim ved-
la rozdílem jedné branky, do přestávky se však domácím podařilo dvěma 
brankami otočit výsledek ve svůj prospěch a ukazatel skóre se zastavil na 
hodnotě 12:11.

V podobném duchu jako první, se vyvíjel i poločas druhý. Rychlá a 
agresivní házená z obou stran se podepsala i na množství vyloučení hráčů 
obou celků. Domácí tým si však i přes dvě červené karty stále dokázal udr-
žovat mírný náskok v podobě 2-3 branek. 

Kuřimští ale nepřestali bojovat a v závěrečných minutách převzali 
otěže utkání. Zejména se předvedl gólman Malkovský, který svými neu-
věřitelnými zákroky likvidoval náskoky domácích hráčů z jednoznačných 
pozic. A naopak útočná fáze Kuřimi zvládla i v početním oslabení přehrá-
vat silnou obranu domácích. Zaskočení domácí už nedokázali zareagovat 
na otočení výsledku a Kuřim tedy dotáhla zápas do vítězného konce.

Díky patří všem zúčastněným, kteří odvedli opět kolektivní výkon, 
a tím jsou myšleni i naši fanoušci, kteří opět nezklamali a jeli na utkání s 
námi. 

Muži B:
SK Kuřim - Sokol Juliánov B 32:21 (17:9)

Jako když pes rodí ježky se rodila sestava domácích na zápas s Juliá-
novem. Vlivem různých okolností se omluvilo celkem 7 hráčů, kteří pravi-
delně brázdí palubovky v dresu kuřimských old boys.

Nakonec však trenér sestavu složil, byť některá jména v nominaci 
zašifroval tak, že se sami hráči nepoznali. Pro příště budiž pravidlem přidá-
vat k přezdívce i jinou determinantu, aby hráči byli poznatelní. U Adama 
je to nasnadě...

K zápasu samotnému tak na středních postech nastoupila sestava, 
která by vbrzku potřebovala pečovatelskou službu a která by si pro svůj 
věk mohla z fleku tykat s Oldřichem Novým. Vedle pověstných řezníků z 
Contimexu (nejtrestanějších hráčů v soutěži) pak na spojkách řádila stejně 
obézní siamská dvojčata Kódl s Šedivcem, kteří si ale při svých výletech na 
brankoviště počínali stejně odvážně jako Čuk a Gek ve válečné vřavě.

Zamračenou tvář domácích trenérů Dýňky mladšího a staršího, 
rozveselila přítomnost nejvěrnějšího diváka domácích pana Mraka a také 
skutečnost, že hostů přijelo akorát do pole.

Domácí vlétli do utkání jak novomanžel na manželku a ujali se ve-

dení 7:1. Od té doby už mělo utkání jasný scénář. Je sice pravdou, že se 
hrála spíše chodící házená, ale některé herní momenty zvedly všech 5 pří-
tomných diváků z lavic. Namátkou zmiňme Dlapákovu střelu ze spojky, 
vleže, ze záklonu, přes obranu, do gólmana z níž se k překvapení všech 
vyklubal gól.

Velice dobře si vedli všichni mladíci, když zvláště M. Paraska byl 
na svém postu neomylný. Také Adam „Obec“ Obůrka před zraky své pří-
telkyně předvedl výborný výkon.

Závěr utkání se již dohrával v pomalém tempu a všichni se těšili, až 
opustí přežhavenou bublinu..

SHC Maloměřice B - SK Kuřim 25:30 (13:14)
V sobotu 8. 5. 2010 kuřimská rezerva, znalci nazývaná „dědkové“, 

zavítala do maloměřické bubliny k souboji o první místo play out jiho-
moravské ligy. Již pouhý pohled na soupisku připomínal čekatele na sta-
robní, v lepším případě na invalidní důchod. Všichni hráči odjížděli na 
zápas s vědomím, že je čeká doslova vražedné prostředí a nezklamali se.

V maloměřické bublině totiž domácí dokázali dokonale simulovat 
prostředí rovníkové Afriky a již jen při pouhém vstupu se každý zpotil, 
jak při horečce omladnic. Diváci, kteří odvraceli svůj kolaps s oroseným 
půllitrem v ruce, působili v ten moment jako dokonalí provokatéři. Nej-
hůře však dopadlo prostředí na kuřimského gólmana Jeníka „Čidlo“ Ron-
sona, který  snad ztratil chuť i na svou pověstnou cigaretu.

Přesto kuřimští vstoupili do zápasu dobře a prezentovali se kva-
litní a neprostupnou obranou, kterou ze zadu podporoval skvělý, rudý 
a zpocený Čidlo. V útoku se prosazovali při kolmých nábězích všechny 
spojky a skvěle fungovala souhra R. Hálka s pivotem R. Sárou.

Nařízené sedmimetrové hody pak s jistotou proměňoval veterán 
Pepa Navrátil, který si od domácího gólmana pronajal jeden koutek bran-
ky, kam nasázel všech sedm sedmiček!!!!!!! Poločas tak „dědkové“ vyhrá-
li o jediný gól 14:13.

V poločasové přestávce před halou připomínaly rudé tváře hrá-
čů kůži spařených prasat (míněno těch čtyřnohých) a všichni lapali po 
dechu jak panic před první milostnou zkušeností. Ihned v úvodu druhé 
půle se kuřimským podařilo odskočit na čtyři branky a obrana nadále 
fungovala skvěle.

Soupeř se snažil zvrátit nepříznivý vývoj tím, že vytáhl obranu na 
střední spojku J. Mikela, což však byla voda na mlýn kuřimáků, kteří do-
kázali vcelku snadno skórovat a odskočit na rozdíl devíti branek. Jakou-
koli šanci domácích na dotažení skóre zhatil opět skvělý gólman Adam 
Obůrka, který svou branku při trhácích soupeře doslova zazdil.

V samém závěru pak zřejmě z nadšení z blížícího se konce zápasu 
hosté chtěli vyšperkovat svůj dokonale kolektivní výkon několika „ame-
rikami“, které se nepovedly a umožnili stáhnout domácím skóre na ko-
nečných 25:30 pro hostující Kuřim.

S konečným hvizdem rozhodčího se tváře všech hráčů rozzářily, 
neb přežili doslova svou smrt a rozdali si závod o to, kdo rychleji obsadí 
přilehlou restauraci. Za fantastický výkon, který ocenili i hráči soupeře, 
si pak zaslouží „dědkové“ veliké uznání. Zůstali na prvním místě play out 
a hlavně znovu sami sobě i všem ostatním ukázali, že na to mají, že je to 
baví a hlavně, že házená je radost.
    

Tatran Bohunice B - SK Kuřim 28:20 (16:11)
Další kolo jihomoravské ligy – play out znamenalo pro kuřimské 

házenkáře prohru na hřišti Bohunic. Kuřimští odjížděli k zápasu s vědo-
mím, že čtyřikrát za sebou odešli z hrací plochy neporaženi a svou sérii 
chtěli prodloužit i v bohunické hale před zraky rekonvalescenta B. Písaří-
ka. Jen chvílemi nevěřil svým očím a tak stačil během zápasu prostudovat 
i denní tisk. Možná to byl i Playboy, ale to nemůžeme tvrdit jistě, neboť 
tak daleko do hlediště krátkozraké oko našich hráčů nedohlédne.

 Úvod zápasu hostům docela vyšel. Obrana fungovala precizně 
a v útoku se veteránům dařilo držet krok s bohunickými mladíky. Zlom 
však přišel paradoxně v momentě, kdy se naskytla kuřimským během 
pěti minut třikrát za sebou možnost střílet sedmimetrový hod. Snad je 
zhypnotizovaly pomněnkové oči blonďatého gólmana Bohunic či co, ale 
ani jedinou nepromněnili!!! Bohuničtí hráči, kteří připomínali svou neu-
tuchající rychlostí, vyjma Žanka Bavlnky (sorry Žanku) motorové myši, tak 
odskočili na rozdíl šesti branek. V poslední vteřině první půle pak kanonýr 
J. Mikel korigoval na poločasový stav 16:11 pro domácí. Úvod druhé půle 
zastihl hosty v herním útlumu a motorové myši byli ještě více motorovější. 
Několika rychlými útoky zvýšili domácí svůj náskok na osm branek.
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V ten moment hosté zreorganizovali obranu, zaťali zubní protézy a 
především přitvrdili hru. Během deseti minut se tak náskok soupeře zten-
čil na 3 branky.

Vše směřovalo k dramatickému závěru, když přišel druhý zlomový 
moment zápasu a to vyloučení R. Sáry. Hosté v přesilovce dvakrát inka-
sovali a domácí si již závěr zápasu v poklidu pohlídali. Skóre se zastavilo 
na 28:20 pro domácí. S ohledem na průběh a vývoj zápasu lze ale říci, že 
si domácí výhru zasloužili.
    

SK Kuřim - Bystřice n. P. 29:22 (13:12)
Neděle 23. 5. se stane památným dnem nejen pro české zlaté ho-

kejisty, ale také pro kuřimské házenkáře, alespoň některé. Ledva totiž byla 
sfouknuta nafukovací hala začalo namísto slunečného počasí období deš-
ťů. Příchozí divák tak mohl slovníkem pana Vančury toliko konstatovat: 
„chčije a chčije“ a znovu tiše závidět městům a vesnicím, kde v útulném 
prostředí zděné haly vyrůstají talenty všeho druhu. Ten den na srazu ně-
kteří bývalí tišnovští hráči s nostalgií vzpomínali, že na dešti hráli napo-
sledy před čtvrtstoletím a někteří snad vůbec. Na chvíli všichni doufali, 
že třeba na vysočině padají trakaře a soupeř z Bystřice nepřijede. Bohužel 
zůstalo pouze u přání neboť v provazech deště se z mlhy vynořila stat-
ná postava J. Kaňky a s ním houf rozesmátých horalů. Nezbylo než jít do 
trenek, zatejpovat se od hlavy až k patě a rovnýma nohama naskočit na 
plac, kde v té době stálo tak pět centimetrů vody. Úvod zápasu připomí-
nal vodní pólo. Hráči opatrně drželi míč v obou rukou, aby jim nevypadl 
a trochu to připomínalo věšení křištálového lustru. Když už se někteří 
odvážili driblovat, dopadli jak veterán Čermák, kterému balón v trháku 
doslova uplaval. Přesto někteří dokázali použít své obrovské upracované 
dlaně z jedné nejmenované kuřimské fabriky a nekompromisně skórovat 
z dálky (L.Kusala 10).

Celý první poločas se domácím nedařilo v obrané fázi zablokovat 
střely z dálky, které na mokrém povrchu byly obzvláště nebezpečné a jen 
díky výbornému výkonu brankáře Liškutína v závěru poločasu se skóre 
zastavilo na 13:12 pro domácí. Slunci se však zželelo promoklých nešťast-
níků a ve druhé půli vysoušelo hrací plochu. Úměrně s tím, jak ubývalo 
vody na hřišti, přibývaly branky v síti hostí. Kuřimští zlepšili obranu, daři-
la se spolupráce s pivotem a v útoku předvedli pár pěkných akcí. Když se 
k tomu přidal tradičně dobrý výkon brankáře Obůrky, dokráčeli domácí 
k pohodovému vítěztví 29:22, které pak oslavili společně při sledování fi-
nálového utkání mistrovství světa v hokeji. Lze říci, že ten den nám pršelo 
štěstí, neboť po Bystřici padla i Sborná.

Starší žáci:
Sokol Telnice - SK Kuřim  28:16

Hostující tým začal ve velmi dobrém tempu a dokázal po celý prv-
ní poločas držet krok.Ani jeden tým se nedostal do více jak dvoubran-
kového vedení.Výsledek poločasu nakonec byl 12:10 pro domácí Telnici. 
Druhý poločas ovšem Kuřimským hráčům nevyšel podle jejich představ. 
Nezvládli jej jak po fyzické stránce, tak i po taktické, když se nechal za 
hloupost vyloučit Jan Zelený. Nastoupili: Zelený 2, Ševčík 4, Peňáz, Pro-
cházka 3, Pavlok, Kania, Kheir 3, Baďuřík, Kalina 4.

SK Kuřim - Tatran Bohunice 27:30
K dalšímu utkání Kuřim nastoupil proti Bohunicím a měl to být 

vyrovnaný zápas a to se i vyplnilo. Oba týmy hrály velmi dobrou háze-
nou a vedení se přelívalo z jedné strany na druhou.V závěru poločasu se 
ovšem domácím nevydařilo oslabení a tak v poločase měli čtyřbrankové 
manko. Druhá půle se odehrávala ve stejném rytmu a vysokém tempu jak 
ta první. Domácím se nedařilo dotáhnout na méně jak 2 branky a to i díky 
zahozeným vyloženým šancím. A to se ukázalo jako rozhodující. Chtěl 
bych však kluky pochválit za velmi dobrý výkon, bohužel tomu scházela 
ta pomyslná třešnička v podobě dvou bodů. Hráli: Zelený 5, Ševčík 6, Pe-
ňáz, Procházka 1, Kania 1, Kheir 6, Baďuřík, Kalina 6, Šťastný 2, Boček.

Sokol Nové Veselí - SK Kuřim 40:8 a 52:10
Dalším soupeřem bylo velmi silné Veselí, kde Kuřim odehrála rov-

nou dvojzápas. Hostující odjeli velmi oslabeni marodkou a dalšími absen-
cemi.Tomu i napovídá výsledek, který byl skoro již daný před zápasem. 
Jediné, co bych chtěl uvést, je pochvala a poděkování mladším žákům, 
kteří pomohli v tomto zápase. Jmenovitě to byli Jan Pavlok, Tadeáš Boček, 
Viktor Kalaš, Libor Šťastný. Utkání odehráli:Zelený 1, Ševčík 6, Šťastný T., 
Procházka 5, Peňáz, Kania, Pavlok 1, Boček 1, Kalaš, Šťastný L 1.

HK Ivančice - SK Kuřim 42:12
I v dalším utkání byli starší žáci oslabeni o některé stabilní hráče.

Hlavním problémem v zápase byla ovšem vytažená obrana Ivančic,která 
dělala obrovské potíže kuřimským v ůtoku a tak se neprosadili k většímu 
počtu branek.Ztráty míčů znamenaly lehké branky pro domácí, kteří na-
vyšovali skore. Bohužel i po dalším zápase mají kuřimáci na svém kontě 
nulu. Doufejme, že se tento ukazatel v brzké budoucnosti změní. Nastou-
pili: Zelený 1, Peňáz, Kania 3, Pavlok 1, Boček 1, Marek, Kheir 4, Šťastný, 
Ševčík 2.

Přípravka:
Při příležitosti oslav 65 let od ukončení 2. světové války uspořádal  

SK Kuřim 9. 5. turnaj přípravek v házené 4+1. Zúčastnilo se  13 družstev 
z Kuřimi, Ivančic, Bohunic, Kr. Pole, Svážné a Nových Bránic. Družstva 
byla rozdělena do dvou kategorií (mladší, starší) a obě kategorie vyhrála 
družstva SK Kuřim, zde se začíná projevovat cílevědomá pravidelná práce 
trenérů (pp. Fikeis, Dlapa, Kudla, Kopřiva).

Za SK Kuřim hráli: Ondřej Hirš, Martin Budín, Martin Redrup, 
Lukáš Šťastný, Vojtěch Čermák, Lukáš Horák, Václav Sýs, Tomáš Kříž, 
Tomáš Daněk, Martin Pavlok, Libor Šťastný. 

Za zmínku ještě stojí poděkování za výbornou organizaci celého 
turnaje řediteli turnaje p. Jakubu Fikeisovi a za pomoc všem zúčastněným 
trenérům a rodičům. 

Informace o konečném umístění našich házenkářů v soutěži včet-
ně žákovských kategorií přineseme příště.

Knípek Cup 2010
 VIII. ročníku turnaje v petanque „Knípek Cup 2010“ se zúčastnilo 

16 dvojic - mužských, ženských, smíšených i dětských, tvořených míst-
ními i přespolními hráči. Způsob soutěže byl zvolen vzhledem k počtu 
účastníků jako kombinace skupinového a vyřazovacího systému. 

 V letošním ročníku se po dlouhých třech letech radovala z vítěz-
ství v turnaji domácí dvojice ve složení Michal Havlík a Pavel Jelínek. Na 
dalších medailových pozicích se umístila Randuchová Zuzana a Randuch 
Miroslav z Tišnova, bronz získal brněnský pár Olbortová Jitka a Olbort 
Tomáš. 

 Knípek Cup 2010 opětovně potvrdil, že petanque je opravdu 
sportem pro každého, a tak příjemně strávená sobota byla ještě koruno-
vána díky štědrosti sponzorů množstvím cen pro většinu z účastníků. 

Celkové pořadí: 1. Havlík M. - Jelínek P. M.Knínice, 2. Randucho-
vá Z. - Randuch M. Tišnov, 3. Olbortová J. - Olbort T. Brno, 4. Ondráček 
O. - Hons V. Kuřim, 5. Stará L. - Mach F. Tišnov, 6. Pleskač L. - Pleskač P. 
M.Knínice, 7. Veselý Z. - Císař F. M. Knínice, 8. Kšicová H. - Borková L. 
M.Knínice, 9. Pleskačová Z. - Pleskač M. M.Knínice, 10. Hanák P. - Ha-
nák J. M.Knínice atd

HleVoj 
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Fotbalová sezona 
finišuje

V sezoně 2009/2010 zbývá sehrát již jen 
pár soutěžních utkání a kuřimské týmy mají té-
měř ve všech soutěžích stále o co bojovat. Muži 
tři kola před koncem nemají definitivu záchra-
ny, byť jsou jí velmi blízko. Naopak těžký boj o 
setrvání v krajském přeboru čeká na dorostence, 
kteří mají navíc jedno odložené utkání. Na po-
stavení žákovských týmů se již s největší pravdě-
podobností nic nezmění a týmy tak obsadí pěk-
né druhé respektive třetí místo. Starší přípravka 
bude pravděpodobně do posledního kola bo-
jovat o čelo soutěže. To mladší přípravky už na 
samotný vrchol nedosáhnou, obě však bojují o 
„zbylé“ dvě medaile. Jak se nakonec závěr sezo-
ny kuřimským fotbalistům vydařil se dozvíte v 
příští Zlobici nebo na internetových stránkách 
klubu na adrese www. fckurim. cz. 

Muži
23. kolo (8. 5. 2010) 

FC Kuřim - 1. SC Znojmo B 3:2 (3:1) 
Branky: 8. , 17. a 42. Králíček - 15. Šaba-

ka, 66. Procházka
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-

hoř, Pospíšil (62. Fryčka), Skoumal (83. Šen-
kýř), Bílý, Vermouzek (72. Svoboda), Klopar, 
Karásek, Králíček, Plšek

24. kolo (16. 5. 2010) 
FC Moravský Krumlov - FC Kuřim 1:1 (0:0) 

Branky: 56. Hlučil - 73. Skoumal
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-

hoř, Fryčka, Pospíšil, Skoumal, Bílý, Klopar, 
Karásek, Králíček, Plšek - Svoboda, Vermouzek, 
Prosecký

25. kolo (22. 5. 2010) 
FC Kuřim - SK Olympia Ráječko 2:2 (1:1) 

Branky: 30. Vermouzek, 85. Čuhel - 11. 
Karásek, 56. Bartoš

Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-
hoř, Pospíšil, Skoumal (66. Fryčka), Bílý, Ver-
mouzek (69. Svoboda), Klopar, Karásek, Krá-
líček, Plšek

30. kolo (26. 5. 2010) 
Sparta Brno - FC Kuřim 3:2 (2:0) 

Branky: 1. Pavlas, 12. Záboj, 54. Hlavin-
ka - 61. Vermouzek, 71. Karásek

Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-
hoř, Pospíšil, Skoumal, Bílý, Vermouzek, Klo-
par, Karásek, Králíček, Plšek - Klimeš, Fryčka, 
Svoboda, Prosecký

26. kolo (30. 5. 2010) 
Kordárna Velká nad Veličkou - FC Kuřim 0:0 

Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-
hoř, Fryčka, Pospíšil, Skoumal, Bílý, Vermou-
zek, Karásek, Králíček, Plšek - Šenkýř, Svoboda, 
Klopar, Prosecký

Tabulka krajského přeboru
 1. Rájec   27 18  3    6   57:29   57
 2. Bavory   26 17  4    5   52:26   55
 3. Tasovice  26 14  6    6   42:25   48
 4. Bohunice  27 13  6    8   59:51   45
 5. Mor. Krumlov  26 12  7    7   38:32   43
 6. Znojmo B  27 13  3 11   60:46   42

 7. ČAFC   25  12  4    9   46:36   40
 8. Ivančice  26  11  5  10   40:36   38
 9. Sparta Brno  26  11  4  11   50:45   37
10. FC Kuřim  27    8  8  11   35:46  32
11. Velká   25    7  7  11   28:42   28
12. Podluží  27    8  4  15   30:45   28
13. Ráječko  26    7  6  13   24:35   27
14. Šardice  26    7  5  14   34:51   26
15. Ratíškovice  26    7  5  14   29:44   26
16. Kyjov   27    3  7  17   25:55   16

Rozlosování 
 5. 6. 16:30 Kuřim-Ivančice
13. 6. 16:30 Tasovice-Kuřim
19. 6. 16:30 Kuřim-Bohunice

Starší dorost
21. kolo (8. 5. 2010) 

FC Kuřim - Sparta Brno B 0:5 (0:4) 
Branky: Kočař 3, Kolbaba, Weinstein

23. kolo (22. 5. 2010) 
FC Kuřim - FK Apos Blansko 2:2 (1:0) 

Branky: Kučera, Smíšek - Jarůšek, Sed-
láček

22. kolo (25. 5. 2010) 
1. FC Kyjov - FC Kuřim 3:0 (2:0) 

24. kolo (29. 5. 2010) 
Starý Lískovec - FC Kuřim odloženo 

Tabulka krajského přeboru
 1. Sparta Brno  23  15  2    6   63:32   47
 2. Blansko  23  12  4    7   56:34   40
 3. Břeclav B  22  11  6    5   47:29   39
 4. Znojmo B  23  12  3    8   42:31   59
 5. Boskovice  22  10  5    7   42:35   35
 6. St. Lískovec  22  10  4    8   37:46   34
 7. ČAFC   23    9  3  11   31:39   30
 8. Šardice  21    8  5    8   32:41    29
 9. Mor. Krumlov  20    8  3    9   25:30    27
10. Mutěnice  23    7  5  11   44:52    26
11. Kohoutovice  22    6  6  10   27:39    24
12. FC Kuřim  22    6  5  11  26:38    23
13. Kyjov   23    6  4  13   34:55    22
14. Rousínov  21    6  3  12   31:36    21

Rozlosování
 5. 6. 12:00 Kuřim-Kohoutovice
12. 6. 14:00 Boskovice-Kuřim
19. 6. 12:00 Kuřim-Šardice B

Mladší dorost
21. kolo (8. 5. 2010) 

FC Kuřim - Sparta Brno B 0:4 (0:3) 
Branky: Homola 3, Abudayah

23. kolo (22. 5. 2010) 
FC Kuřim - FK Apos Blansko 0:7 (0:3) 

Branky: Apalovič 2, Buchta 2, Horáček, 
Juran, Trávníček

22. kolo (25. 5. 2010) 
1. FC Kyjov - FC Kuřim 3:1 (0:1) 

Branky: Handlíř 2, Kouřil - Hanzl

24. kolo (29. 5. 2010) 
Starý Lískovec - FC Kuřim odloženo 

Tabulka krajského přeboru
 1. Blansko  23  21  0    2  103:10   63
 2. Znojmo B  22  18  2    2    82:17   56
 3. Sparta Brno  23  14  7    2    73:21   49
 4. Šardice  21  12  3    6    55:25   39

 5. Břeclav B  22  12  3    7   49:39   39
 6. Kohoutovice  22    8  6    8    45:48   30
 7. Boskovice  21    7  5    9    40:56   26
 8. Rousínov  21    6  4  11    34:49   22
 9. St. Lískovec  22    6  3  13    35:68   21
10. ČAFC  23    5  6  12    30:73   21
11. Mor. Krumlov  20    6  2  12    29:45   20
12. Kyjov   22    6  2  14    36:79   20
13. FC Kuřim  22    5  3  14   35:69   18
14. Mutěnice  22    2  4  16    18:65   10

Rozlosování
 5. 6. 14:15 Kuřim-Kohoutovice
12. 6. 16:15 Boskovice-Kuřim
19. 6. 14:15 Kuřim-Šardice B

Starší žáci
17. kolo (9. 5. 2010) 

FC Kuřim - Slavkov 4:2 
Branky: Skoumal 2, Dančák, Soldán - 

Feik, Ondruška 

16. kolo (11. 5. 2010) 
Soběšice - FC Kuřim 1:8 

Branky: Šmíd - Skoumal 3, Doležal 2, 
Bančák, Hlávka, Soldán 

18. kolo (15. 5. 2010) 
AFK Tišnov - FC Kuřim 2:2 

Branky: Fic, Kutálek - Doležal, Skoumal 

19. kolo (23. 5. 2010) 
FC Kuřim - Kunštát 9:2 (4:1) 
Branky: Dančák 4, Doležal 2, Dzyula, Ju-

chelka, Skoumal - Kuruc, Vydeman 

Tabulka I. třídy:
 1. Bystrc B  19  17  1    1   81:24    52
 2. FC Kuřim  19  13  4    2   62:24   43
 3. Slovan Brno  20  11  3    6   49:27    36
 4. ČAFC   19  11  2    6   62:37    35
 5. Rousínov  18  10  3    5   52:19    33
 6. Slatina   19    9  3    7   53:35    30
 7. Bučovice  20    7  2  11   27:58    23
 8. Letovice  18    6  4    8   38:52    22
 9. Soběšice  20    6  3  11   55:71    21
10. Tišnov  20    5  3  12   35:66    18
11. Kunštát  20    3  3  14   27:75    12
12. Slavkov  20    2  1  17   29:82      7

Rozlosování
 6. 6. 9:00 Kuřim-Rousínov
 8. 6. 18:00 Slatina-Kuřim
12. 6. 9:00 Bučovice-Kuřim

Mladší žáci
17. kolo (9. 5. 2010) 

FC Kuřim - Slavkov 6:4 
Branky: Šimek 4, Klouda, Vaněk - Horák 

2, Jeřábek, Smetana 

16. kolo (11. 5. 2010) 
Soběšice - FC Kuřim 2:2 

Branky: Bílek, Komínek - Pavlíček, Škára 

18. kolo (15. 5. 2010) 
AFK Tišnov - FC Kuřim 1:1 

Branky: Konečný - Škára 

19. kolo (23. 5. 2010) 
FC Kuřim - Kunštát 7:0 (1:0) 
Branky: Veselý 2, Škára 2, Hrnčíř, Pacek, 

Šimek 



ročník 17, číslo 6/červen 2010    ZLOBICE   39

sport

Tabulka I. třídy
 1. Slovan Brno  20   17  2    1    73:13   53
 2. ČAFC   19   16  1    2    77:16   49
 3. FC Kuřim  19   14  2    3   82:21   44
 4. Bystrc B  18   10  3    5   52:26    33
 5. Soběšice  20   10  2    8    69:42   32
 6. Tišnov   20     8  5    7    38:34   29
 7. Rousínov  18     9  0    9    71:44   27
 8. Slatina   19     8  3    8    25:24   27
 9. Kunštát  20     5  1  14    22:78   16
10. Bučovice  20     5  0  15    33:97   15
11. Letovice  18     3  1  14    17:95   10
12. Slavkov  19     0  0  19    14:83      0

Rozlosování
 6. 6. 10:30 Kuřim-Rousínov
 8. 6. 16:30 Slatina-Kuřim
12. 6. 10:45 Bučovice-Kuřim

Starší přípravka
14. kolo (7. 5. 2010) 

Čechie Zastávka - FC Kuřim 2:6 (0:4) 
Branky: Strnad David 2 - Trtílek Lukáš 3, 

Musil Tomáš, Dobiáš Adam, Procházka Lukáš
Sestava: Hýsek - Morkus, Kazda, Ko-

zumplík, Zajíček, Dobiáš, Paraska, Strouhal, 
Veselý, Dančák, Trtílek, Procházka, Musil. 

15. kolo (16. 5. 2010) 
FC Kuřim - FC Ivančice 2:3 (2:1) 

Branky: Procházka Lukáš, Trtílek Lukáš 
- Dvořák David 2, Klíma Matěj

Sestava: Hýsek - Morkus, Kazda, Ko-
zumplík, Zajíček, Dobiáš, Paraska, Strouhal, 
Dančák, Trtílek, Procházka, Musil. 

Druhou sérii utkání v jarní části OP star-
ších přípravek jsme nezačali dobře, když jsme za 
nemájového počasí prohráli na vlastním hřišti s 
celkem Ivančic. Začátek utkání nám zcela ute-
kl, byli jsme bez pohybu a nasazení v osobních 
soubojích, chyběla kombinace a hlavně přesná 
a včasná nahrávka. Soupeř si vytvořil tlak a po 
dvojím nastřelení konstrukce brány se ve 13. 
minutě ujal vedení. Po obdrženém gólu hráči 
konečně pochopili, že už utkání začalo. V 15. 
minutě bylo vyrovnáno, když ve středu hřiště 
získal míč Strouhal, který jej potáhl a poslal do-
předu na Procházku, který se nemýlil a zakon-
čil k pravé tyči. V těchto fázích jsme byli lepší, 
nicméně naše útoky likvidovali zadáci Ivančic. 
Při jednom průniku Strouhala si museli ve váp-
ně pomoci nedovoleně, bohužel nařízenou pe-
naltu jsme neproměnili. I přesto jsme šli ve 20. 
minutě do vedení, když na 2:1 zvyšoval po při-
hrávce Morkuse Trtílek, který parádní střelou 
ze vzdálenosti cca 11 metrů prostřelil hostují-
cího gólmana. Bohužel to bylo dnes z naší stra-
ny vše. V druhé půli jsme dvakrát inkasovali a i 
přes závěrečnou snahu o vyrovnání, kdy jsme si 
vytvořili několik slibných příležitostí a nastřelili 
tyč, utkání prohráli. Ztratili jsme tak velmi dů-
ležité body v souboji s Tišnovem a Zbýšovem o 
čelo tabulky OP. 

16. kolo (23. 5. 2010) 
Baník Zbýšov - FC Kuřim 0:5 (0:2) 

Branky: Strouhal 2, Holman 2, Kazda
Sestava: Hýsek - Morkus, Zajíček, Pá-

nek, Paraska, Kazda, Kozumplík, Musil Veselý, 
Trtílek, Dobiáš, Dančák, Holman, Procházka, 
Strouhal 

Výsledek 0:5 snad nepotřebuje ani žádný 

komentář. Do dnešního utkání jsme šli s vědo-
mím, že se blíží konec sezóny a už se „hraje“ o 
konečné umístění v tabulce. Vzhledem k velmi 
náročnému sobotnímu programu (EON Cup 
v Brně, kde jsme skončili na 2. místě) byl vyu-
žit nejširší možný kádr hráčů (14+1) a tým tak 
doplnili i David Veselý a Filip Holman, kteří s 
námi běžně nehrají. Od počátku jsme byli ak-
tivnější, lépe kombinovali a z počátečního tlaku 
jsme hned v 2. a 3. minutě skórovali. Do konce 
prvního poločasu, přes několik našich vylože-
ných šancí, již žádný gól nepadl, za což mohou 
domácí děkovat zejména své obraně. Po vý-
měně stran pokračovala hra ve stejném duchu 
jako v poločase prvním, tedy naše dobývání 
soupeřovy brány, což se podařilo hned v 27. mi-
nutě. Domácí i přes značnou snahu nebyli nijak 
nebezpeční (patrně se na nich projevila také 
únava z absolvovaného EON Cupu). Ojedinělé 
protiútoky zlikvidovala obrana a náš brankář se 
tentokrát mohl kochat krásami místního stadi-
onu. V 46. a 47. minutě jsme přidali další dva 
góly. Prakticky celý zápas jsme hru kontrolovali 
a zcela zaslouženě vyhráli. Závěrem lze dodat již 
tradiční připomínku k výkonu rozhodčího, kte-
rý byl opět „tragický“, když pískal jen to, co mu, 
kdo napověděl. Pozitivní by snad mohlo být jen 
to, že pískal „blbě“ na obě dvě strany. 

Tabulka okresního přeboru
 1. FC Kuřim  17  10 1    6   47:29   31 
 2. Zbýšov  17  10 1    6   41:29    31
 3. Tišnov   16  10 1    5   41:39    31
 4. Ivančice  17    7 1    9   47:43    22
 5. Rajhrad  17    6 1  10   52:62    19
 6. Zastávka  16    4 1  11   38:64    13

Rozlosování
 3. 6. 17:00 Rajhrad-Kuřim
 6. 6. 12:30 Kuřim-Tišnov
10. 6. 17:30 Zastávka- Kuřim

Mladší přípravka A
18. kolo (6. 5. 2010) 

FC Kuřim A - Zbýšov 14:0 (5:0) 
Branky: Kuba Petr 5, Peřina Ondřej 3, 

Hruška Martin 2, Morkus Jonáš 2, Vašíček Ši-
mon, Antoňů Michal

Sestava Kuřimi: Válek, Nešetřil - Vašíček, 
Ušel, Zabadal, Bábor, Morkus, Peřina, Kuba, 
Hruška, Antoňů 

13. kolo (9. 5. 2010) 
Spartak Velká Bíteš - FC Kuřim 1:8 (0:3) 

Branky: Zeman Filip - Kuba Petr 3, Mor-
kus Jonáš 3, Vašíček Šimon 2

Sestava Kuřimi: Nešetřil - Válek, Vašíček, 
Ušel, Přichystalová, Peřina, Antoňů, Morkus, 
Bařinka, Kuba 

V neděli jsme sehráli další vydařené 
utkání na hřišti Velké Bíteše. Na poměrně těž-
kém terénu jsme soupeři nedali šanci a vyhráli 
jsme 8:1. Samozřejmě nějaké chyby se najdou 
vždy, ale jako mužstvo už začínáme fungovat 
celkem slušně. Hlavně, aby to vydrželo i v dal-
ších zápasech. 

14. kolo (15. 5. 2010) 
FC Kuřim A - FC Kuřim B 4:1 (2:0) 

Branky: Hruška Martin, Antoňů Michal, 
Morkus Jonáš, vlastní - Sláma Lukáš

Sestava Kuřimi A: Nešetřil, Válek - Va-

šíček, Ušel, Al Dury, Zabadal, Peřina, Antoňů, 
Morkus, Bařinka, Kuba, Hruška 

Dnešní utkání s B-týmem bylo 3/4 zá-
pasu jako zlý sen. Nastoupili jsme tak, jako by 
se nám nemohlo nic stát a snad i s vědomím, 
že nám soupeř vítězství daruje. „Béčkaři“ nám 
ukázali, že bez pohybu, důrazu a agresivity se 
hrát nedá, i kdybyste byli sebelepší fotbalisté!!!! 
Až ve 2. půli, po soupeřově snížení na 2:1, kluci 
pochopili, že to takto to dál nepůjde a přidali 
ve všech směrech a zápas dotáhli do vítězného 
konce. Utkání bylo bojovné s výbornou atmo-
sférou, jen škoda, že z naší strany výkonům z 
předešlých utkání hodně chybělo. Dokud to do 
sebe hoši nedostanete, tak budete mít s každým 
pohyblivým soupeřem problémy. My, trenéři, 
to za vás ze střídačky neuhrajeme ani neuřve-
me. V některých chvílích si můžeme strhat 
hlasivky a stejně je to k ničemu! Ke konci už to 
bylo podstatně lepší, takže se na ten výkon dalo 
i koukat. 

15. kolo (24. 5. 2010) 
Rosice - FC Kuřim 1:8 (1:2) 

Branky: Pelíšek Jan - Kuba Petr 3, Hruš-
ka Martin 2, Morkus Jonáš 2, Antoňů Michal

Sestava Kuřimi: Nešetřil - Ušel, Přichys-
talová, Vašíček, Antoňů, Peřina, Morkus, Hruš-
ka, Kuba, Válek 

16. kolo (30. 5. 2010) 
FC Kuřim - FC Čebín 6:1 (2:1) 
Branky: Kryštof Zabadal 2, Petr Kuba, 

Jonáš Morkus, Šimon Vašíček, Michal Antoňů 
- vlastní

Tabulka okresní soutěže
 1. Ivančice  15  14  0    1  166:   15   42
 2. FC Kuřim A  16  13  0   3   107:  27  39
 3. FC Kuřim B  16  11  1   4     75:  35   34
 4. Střelice  16  11  1    4     48:  33   34
 5. Tišnov   16    8  4    4     39:  17   28
 6. Rosice   16    7  0    9     34:  49   21
 7. Velká Bíteš  15    5  1    9     32:  42   16
 8. Čebín   16    5  1  10     25:  37   16
 9. Zbýšov  16    1  0  15     10:158     3
10. Chudčice  16    0  0  16       3:126     0

Rozlosování
6. 6. 9:00 Střelice-Kuřim A

Mladší přípravka B
13. kolo (8. 5. 2010) 

FC Kuřim B - FC Baník Zbýšov 9:2 (3:0) 
Branky: Vacula Jakub 3, Miška David 2, 

Laštůvka Jakub 2, Sláma Lukáš, Katolický Aleš - 
Barvíř Ondřej, Hladovec Tomáš

Sestava Kuřimi: Winkler - Hégr D. , Slá-
ma, Pělucha, Katolický - Vacula, Sukač, Pleskač, 
Miška - Laštůvka 

Od utkání s týmem Zbýšova se dalo 
očekávat, že pokud budeme opakovat výkon z 
posledního kola, tak zisk tří bodů by neměl být 
vážnější problém. Úvodní branka z 2. minuty 
naznačovala, že zápas bude jen o tom, kolik 
vstřelíme branek. Bohužel jsme v první půli 
byli příliš milosrdným hostitelem a ze spousty 
dalších brankových příležitostí jsme dokázali 
proměnit jen dvě. Brankáře hostí jsme v jasných 
šancích trefovali do připraveného postoje nebo 
jsme při útocích v přečíslení nacházeli přihráv-
kou mnohdy jediného obránce hostí. Úvod 
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druhého poločasu byl z naší strany přeci jen 
o něco lepší a na klucích bylo znát, že si chtějí 
napravit pošramocenou reputaci a za vstřele-
ním branky se hnali s větším nasazením a důra-
zem. Potřetí zafungovala spolupráce Dominika 
Hégra s „Culdem“ Vaculou a byl z toho hatrick 
našeho kapitána. Následně jsme pak díky zavá-
hání v obraně darovali soupeři vstřelení laciné 
branky a utkání se vrátilo do zajetých kolejí z 
první půle. Po dalších mnoha neproměněných 
šancích nás z letargie dostala až dalekonosná 
přesná střela Aldy Katolického. Potom následo-
vala povedená závěrečná desetiminutovka, kdy 
jsme dvěma brankami Davida Mišky, jednou 
Kuby Laštůvky a v samotném závěru umístěnou 
střelou Lukáše Slámy stanovili konečný stav na 
9:2. Nutno dodat, že podobné neproměňování 
jasných brankových příležitostí by nás v dalších 
těžkých zápasech mohlo mrzet. I přesto zaslou-
ží kluci pochvalu za to, že chtějí a jsou schopni 
hrát kombinačně. Jen ta koncovka nás trošku 
zlobí, ale to se všechno s dalšími tréninky a zá-
pasy určitě zlepší. 

14. kolo (15. 5. 2010) 
FC Kuřim A - FC Kuřim B 4:1 (2:0) 

Branky: Hruška Martin, Antoňů Michal, 
Morkus Jonáš, vlastní - Sláma Lukáš

Sestava Kuřimi: Winkler - Hégr D. , Kříž, 
Pělucha, Katolický - Vacula, Sláma, Pleskač, Su-
kač, Zajíček - Laštůvka, Miška 

Velmi očekávané derby skončilo očeká-
vaným výsledkem, ale zcela neočekávaný byl 
jeho průběh. Zejména v prvním poločase jsme 
předváděli vynikající fotbal plný pohybu, důra-
zu a hezkých kombinací. Překvapivě spolehli-
vým a jistým výkonem se v obraně prezentoval 
po zranění navrátivší se Adam Kříž a ve středu 
pole výborně plnil svoje úkoly Lukáš Sláma. V 
úvodní desetiminutovce jsme měli několik slib-
ných příležitostí, kdy nejméně dvě lze nazvat 
stoprocentní. Bohužel staré fotbalové pravidlo 
nedáš / dostaneš se opět naplnilo. První šance 
„áčka“ skončila brankou v naší síti. I nadále jsme 
byli lepším týmem, ale dalším šokem byl druhý 
inkasovaný gól, kdy špatná komunikace mezi 
„Viklíkem“ a „Šťovíkem“ vyústila v čistokrevný 
„vlastňák“. Po prostřídání základní sestavy se 
hra vyrovnala a teprve nyní bylo utkání herně 
vyrovnané. Do kabin jsme odcházeli s hlavami 
vzhůru, ale skóre bylo bohužel 0:2. V šatně jsme 
kluky nemohli než pochválit a snažili jsme se je 
pozitivně naladit na druhé dějství. To opět za-
čalo naší aktivitou, která sice nepřinášela přímo 
ohrožení soupeřovy brány, ale z tlaku prame-
nily alespoň časté rohové kopy. Z jednoho se 
po zblokovaném centru a opětovné přihrávce 
Kuby Vaculy prosadil přízemní střelou Lukáš 
Sláma. Vidina vyrovnání nalila klukům další 
energii a jejich nadšený výkon donutil přítom-
né diváky (rodiče) několikrát k pochvalnému 
potlesku. Bohužel se opakoval první poločas 
a tentokrát i díky našemu zaváhání a nedůrazu 
ve středu pole a následné chybě brankáře se 
dostávají „jedničky“ na rozdíl dvou branek. Až 
od tohoto okamžiku mění utkání svůj ráz a hrá-
či „áčka“ převzali otěže zápasu do svých rukou 
a v závěru pečetí brankou na 1:4 svoji výhru. 
Škoda! Výborné utkání s vynikající atmosférou 
avšak s nešťastným koncem. V mnoha přede-

šlých komentářích zmiňujeme neproměňování 
našich brankových příležitostí. V tomto utkání 
to bylo v úvodu rozhodující. Nevadí, teprve se 
všechno učíme a za týden nás čeká další velký 
úkol - Ivančice. 

15. kolo (22. 5. 2010) 
FC Kuřim B - FC Ivančice 4:10 (1:4) 

Branky: Laštůvka Jakub 2, Pleskač Matěj, 
Vacula Jakub - Hložek Adam 3, Maša Martin 2, 
Štork Patrik 2, Gacov Martin 2, vlastní

Sestava Kuřimi: Winkler - Hégr D. , Kříž, 
Pělucha, Katolický - Vacula, Sláma, Pleskač, Su-
kač - Laštůvka, Miška 

Utkání s jasným favoritem začalo naděj-
nou šancí našeho kapitána, bohužel však bez 
úspěšného zakončení. Následně začal kralovat 
hostujicí Adam Hložek, nejkomplexnější hráč 
roč. 2002, kterého jsme zatím mohli vidět. Svým 
přehledem a nespornými fotbalovými kvalitami 
vytvářel šance sobě a svým spoluhráčům. Sou-
peř brzy vedl 2:0 a kontroloval průběh zápasu. 
Přesto jsme se oproti podzimu dostávali občas 
do brejkových protiútoků. Většinu úsilí v 1. půli 
jsme však věnovali bránění hostující „hvězdy“, 
které zdatně sekundovali jeho spoluhráči. Skóre 
narostlo až na 0:4 a měli jsme obavy z debaklu. 
V závěru poločasu však pokořil brankáře hostí 
po rohovém kopu Davida Mišky střílející Kuba 
Laštůvka. Branka klukům nalila alespoň trošku 
sebevědomí do druhé části. Ta začala opět brz-
kou brankou v naší síti, ale v následujících cca 
10-ti minutách se odehrával vcelku vyrovnaný 
souboj s útočnými akcemi na obou stranách 
hřiště. Za naši aktivitu jsme byli odměněni 
slepenými brankami Matěje Pleskače a Kuby 
Vaculy. Stav 3:5 vypadal velice sympaticky, ale 
naše naděje vzaly brzy za své. Díky narůstající 
únavě našich klíčových hráčů jsme nestačili na 
kombinační, rychlou a důraznou hru Ivančic a 
skóre začalo narůstat v náš neprospěch. V závě-
ru jsme již jen korigovali naší čtvrtou brankou 
po pohledné akci dua „Culda“ + „Šťovík“. Sym-
patické na naší hře bylo, že jsme se tlačili do úto-
ku a nespokojovali se jen s bráněním spojeným 
s bezmyšlenkovitým odkopáváním míče. Kluci 
chtěli stále hrát a nevěšeli hlavu s přibývajícími 
góly v naší síti. Nezbývá než si od soupeře vzít 
příklad a snažit se v budoucnosti prezentovat 
podobnou pohlednou hrou s prvky agresivity a 
velkého nasazení. 

16. kolo (30. 5. 2010) 
AFK Tišnov - FC Kuřim B 1:3 (1:1) 

Branky: Laštůvka 2x, Hégr
Sestava Kuřimi: Winkler - Miška, Kříž, 

Pělucha, Katolický - Vacula, Sláma, Pleskač, Za-
jíček - Laštůvka, Hégr D. 

Podobně jako na podzim provázelo utká-
ní s Tíšnovem nepříznivé deštivé počasí (ale to 
je nakonec letošní jaro normální). Kádr soupeře 
byl složen převážně z hráčů o rok starších, takže 
se dal očekávat pro naše „prcky“ těžký zápas. A 
to se také potvrdilo. Přesto jsme do utkání vstou-
pili aktivně a byli jsme v úvodu nebezpečnější. 
Do šancí jsme se však dostávali jen sporadicky. 
Nejvíc vzruchu před domácí brankou přinesly 
tradičně naše rohové kopy. Asi v 10. minutě za-
hrával další roh Kuba Vacula a po pro soupeře 
překvapivém zahrání po zemi se před brankou 
výborně zorientoval Kuba Laštůvka a poslal nás 

do zaslouženého vedení. I nadále jsme měli více 
ze hry a snažili se o zvýšení skóre, ale bohužel 
jsme dostali vyrovnávající branku po nenápad-
né akci, kdy hostující hráč dlouhým nákopem 
na bránu překvapil „Viklíka“. Nutno na Kubovu 
obhajobu dodat, že na mokrém a deštěm skrá-
pěném trávníku byla nebezpečná každá střela 
nebo i malá domů. Přesto se kluci nesesypali a 
dál se snažili hrát fotbal a soupeř často jen za-
kopával míč, aby odolal našim útokům. Poločas 
skončil 1:1. Na začátku druhé půle jsme zahráli 
nejhorší pětiminutovku letošního jara! Nedaři-
la se jediná přesná nahrávka, nedokázali jsme 
se dostat na soupeřovu polovinu a jen jsme se 
dívali jak se domácí pokouší dostat do vedení. 
Naštěstí (konečně !) přišla povedená a přímo-
čará akce, kdy David zprava posunul na Adama, 
ten našel nalevo „Culdu“, který jedním doty-
kem poslal do běžeckého souboje „Šťovíka“. 
Ten uplatnil svůj důraz a nenechal se odtlačit 
od míče a poslal nás do vedení. Od té chvíle se 
dalo na naši hru dívat a i přes soupeřovu zvýše-
nou tvrdost jsme byli po zbytek zápasu lepším 
mužstvem. Dobrou kombinací jsme se dostáva-
li i do dalších šancí, ale góly nepřicházely. Po-
zitivní ale bylo, že jsme klíčové hráče soupeře 
doslova utahali a určovali jsme tempo zápasu. 
V závěru jsme nakonec zaslouženě dosáhli na 
další úspěch, kdy poprvé v útoku nastupující 
Dominik svým důsledným napadáním připra-
vil domácího obránce o míč a po samostatné 
akci vstřelil svůj první „mistrovský“ gól. Kluci 
zaslouží všichni velkou pochvalu za to, jak se 
vyrovnali se všemi nástrahami nedělního dopo-
ledne a vrátili se na vítěznou vlnu! 

Rozlosování
 4. 6. 17:00 Kuřim B-V. Bíteš

Májový turnaj v šachu
V sobotu 15.5. byl na DDM Jungman-

nova sehrán tradiční šachový turnaj. Hrálo se 
švýcarským systémem na 7 kol s tempem 2x12 
minut na partii. Turnaje se zúčatnilo 24 hráčů 
z toho 9 žáků. Turnaji dodala lesk svou účastí i 
současná nejlepší šachistka ČR velmistrině Eva 
Kulovaná z Třebíče! 

To že turnaj nevyhrála, jen potvrzuje 
kvalitu šachu v Kuřimi.

Cen bylo dostatak pro všechny zúčastně-
né, takže ikdyž se někomu zrovna nedařilo, tak s 
prázdnou neodešel.

MJS

1.  Majer Jiri st. CZE 2125 Sk Kme-Ddm Kurim 6
2.  Vasek Michael  CZE 1783 Sk Kme-Ddm Kurim 6
3.  Krena Bohuslav  CZE 1937 Sk Kme-Ddm Kurim 5
4.  Sladek Vladislav  CZE 2094 Sk 64 Brno 4,5
5. WGM Kulovana Eva  CZE 2307 Sk Gordic Jihlava 
4,5
6.  Snasel Michal  CZE 1547 Sk Kme-Ddm Kurim 4,5
7.  Hyrs Martin  CZE 1943 Sk Kme-Ddm Kurim 4
8.  Bocek Tadeas  CZE 1628 Sk Duras Bvk 4
9.  Kudlacek Jaroslav  CZE 1909 Sk Kme-Ddm Kurim 4
10.  Lastovicka Frantisek  CZE 1795 Sk Kme-Ddm Kurim 4

Šachy
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DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Kadetky
Zhodnocení

Cílem pro uplynulý ročník bylo zlepšit herní projev družstva a po-
sbírat další cenné volejbalové zkušenost. Co se umístění týká, tak jsme se 
chtěli pohybovat okolo 6.místa v tabulce Krajského přeboru. Pokud bu-
deme hodnotit jen herní projev družstva, tak hráčky dosáhly vytyčených 
cílů. Bohužel v konečné tabulce nám patří až 10.příčka, což je pro všechny 
hráčky i realizační tým zklamáním.

Soutěž prošla v minulém roce reorganizací. Družstva již nehrála ve 
třech skupinách, z nichž se postupovalo do jarních bojů o konečné umís-
tění. Tentokráte se hrálo klasicky se všemi soupeři jednou doma a jednou 
venku. Zmíněná reorganizace se projevila na celkové zajímavosti soutě-
že, kdy jsme měli možnost zahrát si doopravdy se všemi družstvy. Co do 
úrovně, tak soutěž si i polepšila oproti minulým letům – možná škoda pro 
nás, dopadli bychom lépe.

Hráčky v průběhu roku přešly na pro ně nový systém hry s jednou 
nahrávačkou. Tento posun proběhl bez větších problémů, což bylo jen 
dobře. Celkově se náš herní projev opět trochu zdokonalil a i hráčky se 
postupně zlepšují v herních činnostech jednotlivce, ať už se budeme bavit 
o smeči, útoku, nebo podání.

Stejně jako minulý ročník, tak i tentokrát byl naší největší slabinou 
příliš úzký kádr hráček, který nám nedovoloval nastoupit do klíčových 
bojů v té největší možné síle. Vždyť sezonu jsme začínali v pouhých 8 li-
dech. 

Co bylo naopak výborné, tak to, že hráčky neztrácely optimismus 
a chuť učit se novým věcem. Dále pak musíme pochválit kuřimské diváky, 
kteří si našli cestu na náš volejbal a nejednou vytvořili v tělocvičně báječ-
nou atmosféru.

Nyní už ale můžeme hodit všechny strasti minulého ročníku za 
hlavu, protože sotva skončil, tak se již naše hráčky začaly připravovat na 
ten nový. Hráčky nyní absolvují celou řadu těžkých turnajů, které jsou 
obsazeny povětšinou silnějšími družstvy a jsou okořeněné mezinárodní 
účastí. Mají tak možnost poznat sílu nejen volejbalu na Vysočině, ale i 
konfrontaci s družstvy z Polska a Slovenska. 

Družstvo bylo také ke konci soutěže posíleno o hráčky, které se o 
nás doslechly v Brně a rozhodly se že Kuřim je dobrá volejbalová volba. 
Neméně výraznou posilou jsou holky, které se posunuly z družstva žákyň. 
Tentokráte nás nepostihly takřka žádné odchody, takže budeme schopni 
postavit silné konkurenceschopné družstvo, které má v kádru 13 hráček!

V příští sezoně Krajského přeboru se těšíme, že si fanoušci opět 
najdou cestu do tělocvičny na domácí zápasy DDM HIPPO Kuřim a při-
jdou děvčata podpořit. Na oplátku jim slibujeme, že se mají na co těšit.

V kadetkách za DDM HIPPO Kuřim nastupovaly: Radka Koudel-
ná, Martina Böhmová, Kateřina Lípová, Michaela Svobodová, Michaela 
Horáková, Kristína Jarůšková, Veronika Mihulová, Pavla Zelená, Tereza 
Vyorálková, Tereza Plíšková, Tereza Polášková, Michaela Kalabisová, 
Klára Mikelová, Sára Aminová, Veronika Štossová, Hana Šálená – trenér 
Jiří Smetana

Žákyně
Zhodnocení

V soutěžním ročníku 2009/2010 již tradičně hráčky DDM HIP-
PO Kuřim bojovaly v Krajském přeboru žákyň ve volejbale. Soutěže se v 
letošním ročníku zúčastnilo 19 týmů. Kuřimské žákyně zazářily zejména 
na kvalifikačním turnaji, který je nasadil do soutěže ve druhé výkonnost-
ní skupině. V průběhu soutěžního ročníku odehrály žákyně 29 zápasů v 
kvalifikačním a osmi mistrovských turnajích. Všechny hráčky během celé 
sezóny vykazovaly dobrou výkonnost. Předváděly pohledný volejbal s 
pestrým útokem a kvalitním podáním, po stránce herní to byla jedno-
značně nejlepší sezóna kuřimských žákyň. Z týmu žákyň nastoupila Hana 
Šálená ve všech soutěžních turnajích. Nejlepšími hráčkami sezóny byly 
vyhlášeny Tereza Vyorálková a Klára Mikelová. Soutěžní tým tvořilo v 
této sezóně 10 děvčat. V konečném pořadí obsadily kuřimské žákyně 13. 

místo, což je nejlepší výsledek za účinkování kuřimského kroužku DDM 
HIPPO Kuřim v Krajském přeboru žákyň ve volejbale.  Pro příští sezó-
nu se tým žákyň podstatné obmění, pětice hráček odchází zúročit svoje 
naučené dovednosti do týmu kadetek. Tým naopak doplní perspektivní 
hráčky z týmu přípravky.

V žákyních za DDM HIPPO Kuřim nastupovaly: Teraza Plíšková, 
Michaela Kalabisová, Tereza Vyorálková, Hana Šálená, Klára Mikelová, 
Tereza Polášková, Kristína Jarůšková, Klára Netrefová, Eliška Smrčková, 
Šárka Přikrylová – trenér Martin Švestka

Pohár 7. tříd
Zhodnocení

V soutěžní sezóně 2009/2010 se hráč a hráčky DDM HIPPO Ku-
řim již potřetí zúčastnili volejbalové soutěže v žákovské kategorii zvané 
Pohár 7. tříd. V letošním roce hrálo v soutěži 12 týmů. V Poháru 7. tříd 
mohou nastupovat chlapecké, dívčí i smíšené týmy. DDM HIPPO Kuřim 
nastupovalo se smíšeným týmem. V soutěži odehrálo pět mistrovských 
turnajů a kvalifikaci, dohromady 18 zápasů. V celkové tabulce obsadil 
kuřimský tým desáté místo a o jeden bod bohužel nepostoupil do finále 
soutěže. V týmu se během soutěžního ročníku představilo 16 děvčat a 1 
chlapec. Všech soutěžních turnajů se zúčastnila kapitánka týmu Klára Mi-
kelová a jako správná kapitánka bojovala za tým i ve všech odehraných se-
tech. Soutěžní tým skládající se převážně z hráček, které se poprvé setkaly 
se šestkovým volejbalem v této sezóně, naplnil očekávání a herní projev se 
každým odehraným setem lepšil. Tým by měl zůstat pohromadě i v násle-
dujícím ročníku, ve kterém si nemůže klást jiný cíl než účast ve finále. 

V Poháru 7. tříd za DDM HIPPO Kuřim nastupovaly: Klára Mi-
kelová, Tomáš Böhm, Tereza Polášková, Barbora Fikesová, Tereza Lípo-
vá, Monika Drábková, Michaela Šplíchalová, Markéta Zelená, Kateřina 
Kubíčková, Sabina Kloudová, Soňa Pešková, Šárka Přikrylová, Kamila 
Smrčková, Kateřina Šplíchalová, Eliška Smrčková, Anna Sedláčková a Ve-
ronika Polášková – trenér Michal Švestka

Přípravka
Zhodnocení

Celý rok opět začal zářijovým náborem, ze kterého se přihlásilo 17 
nových členů. Pro soutěžní boje v minivolejbalu opustil družstvo silný 
ročník 1996, který slavil úspěchy nejen v přípravce, ale i v žákyních. Začalo 
se proto budovat nové družstvo s hlavní silou v ročníku 1998.V soutěžích 
minivolejbalu nastoupilo celkem 17 hráček a 1 hráč. Z toho bylo 8 hráček 
a 1 hráč z letošního náboru. Soutěže se v každém kole účastnila 3 druž-
stva z Kuřimi. Z celkového počtu 52 družstev se všechna tři naše družstva 
dostala mezi vyvolených 40 pro finálový turnaj. Vystoupení družstev v 
soutěži lze hodnotit pouze pozitivně a s velkou nadějí do budoucnosti. 
Některé hráčky již letos nastupovaly za družstva 7. tříd a žákyň. Celkové 
umístění v soutěži minivolejbalu odpovídá současným možnostem a do-
vednostem. S ohledem na budoucnost je dobré, že většina hráček může 
nastupovat v soutěži i v příštím roce.

Koncepce přípravky jako družstva, které nehraje na výsledky a učí 
hráčky správným návykům a HČJ, byla naplněna beze zbytku. Důkazem 
může být finálový turnaj, na kterém družstva většinu zápasů vyhrávala 
správně zahranými míči a předem promyšlenými údery. Stále je ale co 
zlepšovat a povzbuzením do budoucna může být také účast hráček na 
srazech KCM a volejbalových akademiích Zdeňka Haníka, kde rozhodně 
uspěly.

V minivolejbalu za DDM HIPPO Kuřim nastupovali: Klára Mi-
kelová, Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Monika Drábková, Michaela 
Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová, Anna Sedláčková, Kateřina Hrdinová, 
Marija Slaviková, Alena Filková, Markéta Helanová, Milan Hoplíček, 
Markéta Zelená, Sabina Kloudová, Eliška Smrčková, Kateřina Kubíčko-
vá, Kamila Smrčková, Barbora Lukešová – trenér Michal Švestka

Volejbal
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Pokračování Českého pohá-
ru horských kol

Druhý podnik letošního Českého poháru v cross country hostilo 
již po jedenácté město Kutná Hora. Závodilo se opět v historickém centru 
kolem chrámu Svaté Barbory a blízkém okolí. Propršený pátek výrazně 
ovlivnil podmínky na trati. Lesnímu úseku dominovalo lepkavé bahno, 
které mnohým dělalo velké problémy. A předpověď na sobotu nebyla o 
moc optimističtější. Po poledni byl předpovídán déšť, což se naštěstí ne-
vyplnilo. I tak dávala trať všem pěkně zabrat.

Tři kola čekala na muže open a masters. “Openy” opět vyhrál suve-
rénně s téměř minutovým náskokem František Žilák (Ghost – Mojekolo.

Cyklistika

1. místo Daniela Mihály na 
Mistrovství ČR v kartingu

Ještě před mistrovstvím ČR na dráze v Sosnové jsme vyrazili na 
Karting cup (hobby cup), který se jel týden před mistrákem opět v Sos-
nové. Karting cupu se zúčastnili všichni přední jezdci kromě suverénní 
závodnice loňského roku Gabriely Jílkové. Dan Mihály potvrdil vynikající 
formu z Písku a závody suverénně vyhrál.

22. 5. se sjela celá motokárová špička do Sosnové, kde v kategorii 
ROK a ROK-junior startovalo 20 jezdců. Tentokrát mechanik připravil 
na měřák káru skvěle a Dan si vyjel 3. místo. Gabriela startovala ze 4. mís-
ta, co signalizovalo vynikající výchozí pozici pro Dana do závodu.

Dan nastoupil na 1. bodovačku trošku s obavou jak odstartovat, 
protože v druhé řadě na startu mistráku ještě nikdy nestál. Odstartoval 
dobře, ale do první zatáčky najel zprava a pět motokáristů Dana podjelo, 
takže byl osmý a Gabriela držela 3. místo. Dan dělal co mohl, ale stačilo 
to pouze na 5. místo s 10 metrovým odstupem od třetí Jílkové. Po první 
bodovačce v kategorii ROK-junior byla Gabriela 1. a Dan 2.

Za tři hodiny Dan nastupoval na druhou bodovačku s tím, že po 
startu pojede vnitřkem a zkusí smazat náskok Gabriely Jílkové. Vše se po-
vedlo jak naplánoval a po startu se zařadil na čtvrté místo.

V šestém kole už měly gumy správnou provozní teplotu, tak Dan 
předjel třetího Adama Suchomela startujícího za seniory. V desátém kole 
se přiblížil k zadnímu nárazníku druhého jezdce a čekal na chybu. Ta při-
šla v poslední zatáčce před cílem, kdy druhý Emil Minář se pokoušel před-
jet prvního jezdce a při tomto manévru trošku vyjel z ideální stopy, kterou 
Dan udržel , Emila předjel a dojel 2. Gabriela Jílková dojela 5. s velkou 
ztrátou na Dana. Kdo viděl tuto jízdu v televizi na ČT4 bude souhlasit s 
komentátorem  České televize, který řekl: Daniel Mihály jel svůj letošní 
nejlepší závod, moc nechybělo a vyhrál i celou jízdu.

Dan suverénně vyhrál svoji kategorii ROK-junior s nejlepším 
časem na kolo ze všech ROKů. Znovu chci upozornit, že junioři závodí 
společně se seniory.

Racing team M

Motosport

Jeden turnaj do konce
V sobotu 8.5.2010 proběhl v klubu POHODA devátý turnaj deseti 

sériového maratonu,za účasti 13 hráčů.
Před posledním turnajem si vytvořil solidní náskok R. Staněk ,kte-

rý má v průběžném pořadí o 8 bodů více než druhý D. Valenta a tak má 
velikou šanci se stát králem šipkařů v Kuřimi, i když se v tomto turnaji 
umístil na třetím místě, protože Valenta turnaj vynechal.

Vítězný pohár si odnesl J. Hron z tišnovského SPIDY teamu, tak 
jako na druhém místě J.Kessner, tak i na třetím R.Staněk.

Nejlepší ženou turnaje se stala na pátém místě také ze stejného te-
amu L. Klašková, která byla jako vždy i rozhodčím.

 Výsledky turnaje č.9: 1.místo J. Hron, 2. J. Kessner, 3. R. Staněk, 
4. T. Sehnal, 5.-6. I. Klašková a A. Klaška st., 7.-8. M. Dulínek a D. Čeloud 
atd…

Průběžné pořadí: 1. R. Staněk  65, 2. D. Valenta 57, 3. J. Kessner 
51, 4. T. Sehnal 50, 5. A. Klaška st. 39, 6. M. Dulínek 31, 7. Z. Jůza a  L. 
Klašková 29, 9. J. Jaroš a S. Klašková 26

Foto : zleva J.Kessner,R.Staněk,L.Klašková,J.Hron
Další turnaje:vždy v klubu POHODA Kuřim kulturní dům (vchod 

ze dvora)
Sobota 5.6.2010 – jednotlivci
19.6.2010 – dvojice
V 19:00 hod.

David Hedbávný

Šipky

Přebor ZŠ Tyršova Kuřim 
Ve velkém počtu 40 dětí proběhl turnaj v šachu na ZŠ Tyršova. 

Turnaj byl rozdělen na kategorii starších a mladších žáků a dále pak na 
závodní a nezávodní hráče.

Výsledky mladší žáci nezávodní hráči:
1.Janík Adam, 2.Sukač Ondřej, 3.Kaiser Attila, 4.Pělucha Jakub, 

5.Vacula Jakub

Mladší žáci-závodní hráči:
1.Vondruška Viktor, 2.Němec Jakub, 3.Matoulek Jakub, 4.Křiván-

ek Jakub, 5.Gbelec Martin

Starší žáci-nezávodní hráči:
1.Musil Tomáš, 2.Bureš Dominik, 3.Kozumplík Dominik

Starší žáci-závodní hráči
1.Němec David, 2.Hrdinová Kateřina, 3.Rein Michal

Poděkování za spolupráci patří vedení ZŠ Tyršova p. Plchotovi a 
dále pak Mgr. Věře Blažkové. 

Pavel Krupica

Šachy
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Dětský atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 20. 5. proběhl na stadionu v Kuřimi atletický čtyřboj 

pro děti. Počasí sice bylo nestálé, ale přímo v čase závodů naštěstí nepr-
šelo. Díky tomu se závodů zúčastnilo více než 60 dětí. Nejvíce bylo za-
stoupeno těch nejmenších a trochu mě mrzí, že nepřišly žádné dívky v 
kategoriích 12-13 let ani 14-15 let. Děti soutěžily v disciplínách – 60m, 
dálka, hod míčkem a dlouhý běh.

Většina kuřimských dětí, které se závodu zúčastnily, chodí pravi-
delně na tréninky atletického oddílu, který je veden při DDM Kuřim.

Výsledky závodu:
Dívky 7 let a mladší ( 60m skok z místa hod míčkem 200 m) 1. Pet-

ra Knoflíčková Tišnov 9,6 122 10 43,2, 2. Anežka Machotová Kuřim 12,5 
116 7, 3. Anetka Jakubcová Kuřim 13,5 105 7 48,9, 4. Klára Kočí Kuřim 
13,2 110 5,5 52,7, 5. Eliška Konečná Kuřim 14,0 92 4,8, 6. Kamilka Kol-
larčíková Kuřim 15,7 96 4,6, 7. Anička Rychnovská Kuřim 14,5 93 3,2, 8. 
Zuzanka Vintrová Kuřim 16,0 102 3,6, 9. Lucie Laštůvková Kuřim 16,7 
98 4,3, 10. Kristýna Podlucká Kuřim 15,0 86 2,9, 11. Karolína Šípková 
Kuřim 22,1 90 4,8, 12. Radka Mašková Tišnov 16,4 85 4,2, 13. Amélie 
Šimonová Kuřim 17,4 83 3,5, 14. Klárka Svobodová Kuřim 19,2 87 2,8, 
15. Veronika Vlčková Kuřim - 67 4,1 -, 16. Anetka Seberová Tišnov 22,3 
49 1,9, 17. Alexandra Mašková Tišnov - 25 1,2 -, 18. Karolína Svobodová 
Kuřim - - 1,2 -

 Chlapci 7 let a mladší (60m skok z místa míček 200m) 1. František 
Vlček Kuřim 11 115 14,5 44,1, 2. Šimon Řehka AK Kuřim 11,5 148 11,8 
45,1, 3. Šimon Jelínek Kuřim 12,6 141 10,8 48,2, 4. Kubíček Matula Ku-
řim 13,5 122 6,5, 5. Saša Havlík Kuřim 13,3 81 8,2 49,0, 6. Matěj Tajovský 
AK Kuřim 13,5 112 5,7 51,9, 7. Jenda Škrob Kuřim 14,9 109 9,4, 8. Milan 
Novák Tišnov 16,5 92 7,4, 9. Jakub Kříž Kuřim 17,3 86 4,7, 10. Ondřej 
Deufner Kuřim 17,2 81 3,8, 11. Ondra Zeman Kuřim 16,9 73 4,7 -, 12. 
Petr Jakubec Kuřim 22,2 72 3,5, 13. Martin Jakubec Kuřim 32 61 4,3, 14. 
Matěj Kleibl Kuřim - 74 3,8 -, 15. Šimon Tajovský AK Kuřim 27,8 45 1,2 

Dívky 8-9 let (60m dálka míček 400m) 1. Katharina Kočí AK Ku-
řim 10,2 315 18 1:29,8, 2. Karolína Kleiblová Slovan Podlesí 10,5 265 12 
1:37,1, 3. Kateřina Matulová Kuřim 11,7 235 13 1:56,8, 4. Petra Procház-
ková AK Kuřim 11,9 236 15 1:58,9, 5. Michaela Vintrová AK Kuřim 12,1 
230 10 1:50,0, 6. Táňa Gřesová AK Kuřim 12,2 220 12,5 2:05,0

 Chlapci 8-9 let (60m dálka míček 400m) 1. Jakub Stibal AK Ku-
řim 10,0 310 30,5 1:26,7, 2. Jakub Laštůvka Kuřim 9,5 330 20 1:28,4, 3. 
Richard Cvrkal AK Tišnov 10,5 277 20,5 1:30,0, 4. Ondřej Peřina Kuřim 
11,1 300 16,5 1:42,3, 5. Matěj Pleskač Kuřim 10,4 247 13 1:36,6, 6. Vilém 
Vojta AK Kuřim 10,9 275 17 1:42,9, 7. Adam Novotný AK Tišnov 11,4 
285 18 1:43,1, 8. Lukáš Šťastný Kuřim 13,3 250 19,5 1:39,9

Dívky 10-11 let (60m dálka míček 400m) 1. Štěpánka Badinová 
AK Kuřim 10,2 290 23 1:23,3, 2. Kateřina Flamichová AK Tišnov 10,6 
255 23 1:38,1, 3. Nikol Procházková AK Kuřim 10,8 268 14,5 1:38,6, 4. 
Štěpánka Machotová AK Kuřim 11,7 230 17 1:47,5

Chlapci 10-11 let (60m dálka míček 400m) 1. Tomáš Kubíček 
AK Tišnov 10,1 321 27 1:18,3, 2. Vojtěch Dušek AK Tišnov 10,7 295 
30 1:27,4, 3. Lukáš Trtílek Kuřim 10,3 306 21,5 1:20,4, 4. Martin Votýp-
ka AK Kuřim 11,2 308 23,5 1:23,0, 5. Ondřej Škrob Kuřim 11,2 313 24 
1:34,7, 6. Martin Kavalec AK Tišnov 12,1 260 32 1:30,8, 7. Štěpán Gřes 
AK Kuřim 11,0 240 22 1:37,3

Chlapci 12-13 let (60m dálka míček 800m) 1. Martin Konečný AK 
Tišnov 9,3 394 45 2:45,6, 2. Filip Moravec Kuřim 9,5 355 42 3:14,7, 3. Jan 
Zwiner AK Tišnov 10,4 303 33 2:48,9, 4. Tomáš Votýpka AK Kuřim 10,5 
320 28 3:05,1, 5. Jan Badin AK Kuřim 10,8 249 22 3:12,7

 Chlapci 14-15 let (60m dálka míček 800m) 1. Miloš Slabý AK 
Tišnov 8,6 476 54 2:39,0, 2. Michal Pešek AK Kuřim 9,2 393 46 2:40,3

Atletika pro všechny – Kuři-
mský pětiboj družstev

Pro fanoušky a obdivovatele atletiky připravujeme na neděli 20. 
června ideální příležitost vyzkoušet si 5 atletických disciplín na vlastní 
kůži. Na městském atletickém stadionu se koná 7. ročník Kuřimského 
pětiboje družstev.

Jedná se o soutěž pětičlenných týmů, kde se každý zúčastní jedné 
z pěti disciplín – skok daleký, hod oštěpem, 200m, vrh koulí a 1500m. 

Začátek je plánován na 14:00 a předpokládané zakončení v 17 hodin. Čle-
nem týmu mohou být muži i ženy ve věku od 12 do 100 let.

Přihlášky je možné podávat osobně, písemně, telefonicky nebo 
elektronicky do pátku 18. 6. na adrese: TJ Slovan Kuřim-Podlesí, Aleš 
Sikora, Dukelská 795, 664 34 Kuřim-Podlesí, tel.: 608 661 139; e-mail: 
ales@sikora.cz. Podrobnější informace lze získat tamtéž. Startovné 100,- 
za družstvo lze zaplatit na místě při prezentaci.

Přijďte si zasportovat a užít si dobrou náladu.
AS

Atletika

Mistrovství republiky v Kuřimi se blíží

Pozvánka na závody horských kol
Červencový termín konání Mistrovství České republiky v cross 

country, závodu horských kol se blíží.  Již 13. ročník Velké ceny města 
Kuřimi je za dveřmi. Termín je stanoven na 16.-17. července. Trať závodu 
zůstává beze změn a povede stejně jako v posledních dvou ročnících ná-
ročnými pasážemi Záruby a Horky.

Svoji účast postupně potvrzují závodníci české mužské a ženské 
bikové špičky a podrobně ji budeme znát již tuto sobotu na mezinárod-
ním závodě v Novém městě na Moravě. Předpokladem je start letošních 
mistrů světa v cyklokrosu, Zdenka Štybara a Tomáše Paprstky, dále 
Kateřiny Nash, letos dvakrát třetí ve Světovém poháru, která již byla v 
Kuřimi před dvěma léty a nové české hvězdy cross coutry Jardy Kuhavé-
ho, letos ve Světovém poháru dvakrát „pouze“ čtvrtý a jednou třetí. Na-
pínavé souboje budou zaručeně ve všech kategoriích a my budeme držet 
palce domácí závodnici Martině Němcové.

Zveme všechny kuřimské příznivce sportu a cyklistiky na zhléd-
nutí zajímavých a napínavých bojů tohoto sportovního klání, ve kterém 
se bude rozhodovat o zlatých, stříbrných a bronzových medailích v devíti 
kategoriích mládeže i dospělých.

Mistrovství republiky bude zahájeno v pátek 16. července odpo-
ledne v 17. hodin startem závodů štafet a pokračuje v sobotu 17. červen-
ce v 9. hodin kategorií žáci. Hlavní ženský závod startuje ve 13. hodin a 
mužský v 15. hodin.

A pro ty, kteří nepřijdou na trať povzbuzovat své favority, máme 
jednu prosbu. Buďte trpěliví a tolerantní k dopravním omezením a zvýše-
nému ruchu, se kterými se v průběhu závodů setkáte. 

Aktuální informace na www.hardbikers.cz. 
Lubomír Stříž

předseda pořádajícího klubu

cz). Z našich závodníků Roman Šeptun dojel 26. a Jirka Dundáček 40.. 
Větší radost nám udělal Petr Matula v kategorii masters, který stejně jako 
v Teplicích, obsadil medailové třetí místo a stejné pořadí má i v průběž-
ném hodnocení poháru. Celkově zvítězil Petr Sulzbacher (Giant Pítrs Bi-
kes) a za sebou o 10 sekund nechal Pavla Bartoně (KC Hakr Brno).

Odpoledne nastoupily na start ženy s hlavní favoritkou Jankou 
Števkovou (Pezinok). Ta se po zranění z předcházejících závodů dlouho 
nemohla rozjet a do čela závodu se dostala až v předposledním okruhu. 
Druhá dojela Pavlína Šulcová (GT Czech Team) a třetí místo brala naše  
Martina Němcová (Pell’s Hard Bikers). V průběžném hodnocení je také 
třetí.

V mužích elite od začátku se všem vzdaloval Jarda Kulhavý (Rube-
na Birell Specialized). Ve třetím kole se za ním vytvořila silná dvojice Jan 
Škarnitzl (Dimp GIANT) a Milan Spěšný (S&H Superior MTB Team), 
která se snažila manko na Jardu vymazat. Ke konci závodu se i tato dvojice 
se však rozdělila, lépe na tom byl “Škarna” a v tom pořadí dojeli do cíle.

Třetí zastávkou Českého poháru XCO MTB Cupu bude sobotní 
akce v Novém Městě na Moravě. Dorazí i některé zahraniční hvězdy v čele 
s vítězem svěťáku v Houffalize José Antonio Hermidou, kterého dobře 
známe z Kuřimi.

Lubomír Stříž
předseda cyklistického klubu
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sport

Atletika

Příští (červnová) Zlobice vyjde v pátek 2. července 2010. 
Uzávěrka je v pátek 25. června, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 28. 
června.

Kuřimská běžecká liga 

Běh kolem Babího lomu
Neděle 9. 5. patřila na Podlesí běhu. V době, kdy se v Praze běž-

ci snažili po asfaltu a dlažbě zdolat 42 km, se na Podlesí u Kuřimi sešlo 
58 jiných běžců, aby zdolali 8,7 km v hlavním běhu a 2,6 km v lidovém 
běhu v krásném okolí Babího lomu. Trať byla kopcovitá jako vždy, díky 
sobotnímu deštivému počasí byla navíc velmi blátivá a o to náročnější. 
Přesto se zúčastněným závod líbil, všichni si dali pořádně do těla a užili si 
příjemných chvil strávených běháním v lese.

Potěšitelná byla účast celkem 13 dětí a jednoho dospělého na lido-
vém běhu. Převahu tentokrát měly děti z kuřimského atletického kroužku, 
když mezi chlapci vyhráli Michal Pešek a Martin Votýpka a mezi dívkami 
Katka Syslová a Petra Pikulová. Mezi dospělými nejlépe doběhl Martin 
Pohanka a hned za ním nejlepší běžec z Podlesí Martin Kleibl. Mezi žena-
mi byla nejrychlejší Irena Antošová, když nejrychlejší kuřimskou běžkyní 
byla Ivona Jaskulková.

Příští závod se bude konat tradičně poslední čtvrtek školního roku, 
tedy 24. 6. v odpoledních hodinách. Připraveny budou běhy i pro všechny 
dětské kategorie.

Podrobnosti jsou k dispozici i na internetové adrese kbl.kurim.cz.

Výsledky:
Ženy do 34 let: 1. Lenka Topinková AC Mor. Slávia 1976 47:31, 

2. Hana Šváchová Brno 1980 47:46, 3. Kateřina Tajovská Kuřim 1976 
52:00, 4. Pavla Coufalová AC Mor. Slávia 1977 53:45

Ženy od 35 do 44 let: 1. Irena Antošová AC Mor. Slávia 1967 
42:23, 2. Lucie Novotná Brno 1975 44:28, 3. Ivona Jaskulková Kuřim 
1972 50:41, 4. Alice Votýpková Kuřim 1971 53:32, 5. Leona Doušková 
TJ Slovan Podlesí 1974 1:10:47, 6. Dana Kumprechtová TJ Slovan Pod-
lesí 1970 1:10:47

Ženy nad 45 let včetně: 1. Jana Szökeová Brno 1965 45:32, 2. Iva-
na Volavá Barnex sport Brno 1964 46:55, 3. Pavla Kroupová Brno 1965 
1:09:08

Muži do 39 let: 1. Martin Pohanka AC Mor. Slávia 1973 32:33, 
2. Martin Kleibl TJ Slovan Podlesí 1973 33:33, 3. Jan Macura Horizont 
Blansko 1972 35:41, 4. Jan Nováček Tišnov Bikers 1988 36:31, 5. Zbyněk 
Bednář Jamné 1973 37:46, 6. Aleš Hnízdil TJ Sokol Lomnička / Kuřim 
1984 39:26, 7. David Kuneš Tišnov 1974 40:01, 8. Aleš Sikora TJ Slovan 
Podlesí 1973 41:56, 9. Lubomír Vítkovič Hluboké Dvory 1981 46:42

Muži od 40 do 49 let: 1. Jiří Nožka Barnex sport Brno 1963 35:16. 
2. Ivo Peřina Kuřim 1966 35:46, 3. Luboš Prudek Kuřim 1961 36:37, 4. 
Jaroslav Jurča ;-) (Brno) 1962 36:54, 5. Jiří Bubeník ml. LRS Vyškov 1969 
38:55, 6. Pavel Horák Barnex sport Brno 1962 39:39, 7. Martin Rigler 
Čebín 1967 42:04, 8. Petr Novotný Kuřim 1965 42:24, 9. Roman Kresta 
Zetor Brno 1965 43:18, 10. Martin Jaskulka Kuřim 1968 45:27

Muži od 50 do 59 let: 1. Josef Kunc LRS Vyškov 1960 41:26, 2. 
Vladimír Volavý AC Mor. Slávia 1955 42:12, 3. Milan Kobliha LRS Vyš-
kov 1957 44:11, 4. Lubomír Liška Kuřim 1955 45:01, 5. Rudolf Vilček 
Ekol Brno 1954 47:30, 6. Jiří Kroupa Brno 1959 50:42

Muži nad 60 let včetně: 1. Aleš Stráník Blansko 1950 41:39, 2. 
Vladimír Cetkovský ARC Brno 1945 44:58, 3. Jiří Bubeník LRS Vyškov 
1944 47:12, 4. Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 49:06, 5. Josef Holý 
AC Mor. Slávia 1941 49:49, 6. Josef Kubík Ptačina Adamov 1938 59:21

Výsledky lidového běhu:
Mladší dívky: 1. Petra Pikulová AK Kuřim 1999 11:49, 2. Kristýna 

Vítková AK Kuřim 1999 15:27, 3. Martina Kuncová LRS Vyškov 2001 
16:55, 4. Monika Kuncová LRS Vyškov 1999 17:33

Starší dívky: 1. Katka Syslová AK Kuřim 1998 12:49, 2. Laura Mô-
cová Kuřim 1996 17:27

Mladší chlapci: 1. Martin Votýpka AK Kuřim 2000 11:26, 2. Adam 
Prudek AK Kuřim 1999 12:38, 3. Petr Horký UBM - TJ Průkopník Brno 

2001 12:52, 4. Jakub Horký UBM - TJ Průkopník Brno 2005 16:11
Starší chlapci: 1. Michal Pešek AK Kuřim 1996 10:32, 2. Tomáš 

Votýpka AK Kuřim 1998 11:08, 3. David Horák Barnex sport Brno 1996 
35:25

Padesátníci na stupních vítězů.

XVIII. ročník Memoriálu 
MUDr. Vališe

Ve čtvrtek 24. 6. se bude konat již 18.ročník tradičního Memo-
riálu MUDr. Vališe. Jedná se o běžecký závod pro všechny kategorie. V 
16:30 bude u základní školy na Komenského ulici odstartován závod pro 
předškolní děti a postupně budou následovat závody pro další dětské ka-
tegorie na trati o délce kolem 400m. Vše vyvrcholí závodem na 4,8 km 
pro dospělé v 18:00. Ten je započítáván i do běžeckého seriálu Kuřimská 
běžecká liga.

Přijďte si vychutnat skvělou atmosféru, zkusit si zazávodit nebo 
povzbudit ostatní běžce. 

AS


