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Kuřimská radnice má otevřeno
Město Kuřim uspělo v soutěži, která hod-

notí svobodu přístupu k informacím u úřadů ve-
řejné správy. Kuřim skončila v devátém ročníku 
soutěže OTEVŘENO X ZAVŘENO třetí - hned 
za Nejvyšším správním soudem a Ústavním sou-
dem ČR. Na slavnostním ceremoniálu ve čtvrtek 
29. září  v pražském baru Krásný ztráty ocenění 
převzali starosta Kuřimi Drago Sukalovský, radní 
David Holman a tajemnice městského úřadu Ale-
na Zimmermannová.

„Otevřená, vstřícná, komunikující radnice 
byla jedním z cílů, s nimiž jsme do obecního zastupi-
telstva kandidovali. Jsem rád, že se nyní potvrzuje, že 
to nebylo jenom volební heslo,“ říká k úspěchu v sou-
těži starosta Kuřimi Drago Sukalovský. „Připra-
vujeme v této oblasti ještě další kroky, chtěli bychom 
dosáhnout především lepší zpětné vazby od našich 
občanů,“ dodává.

„Velice mě toto ocenění těší. Informovanost 
veřejnosti považuji za naprosto klíčovou pro sku-
tečně transparentní samosprávu města a jsem rád, 
že si našeho úsilí všimli i kuřimští občané, od nichž 
vzešla  nominace do soutěže a také porotci,“ uvedl 
radní David Holman. 

V hodnocení poroty byla úroveň infor-
mační otevřenosti kuřimské radnice označena 
za zcela nadstandardní. „Kuřim prolamuje mno-
há zdánlivá tabu (např. podklady pro jednání ZM 
předem na webu),“ píše se v hodnocení organi-
zátora soutěže, obecně prospěšné společnosti 
Otevřená společnost. 

Úspěchu Kuřimi si povšiml i předseda 
hnutí STAN a předseda poslaneckého klubu 
TOP09 Petr Gazdík. „Rádi bychom po vzoru Ku-
řimi vypracovali systém, který představíme a nabíd-
neme odborným institucím a profesním sdružením, 
jako je třeba Sdružení místních samospráv nebo Svaz 
měst a obcí. Po diskusi, která nad těmito návrhy musí 

proběhnout, se budeme snažit zapracovat je v rozum-
né míře do příslušné legislativy,“ komentoval Gazdík 
úspěch Kuřimi. Kuřim získala ocenění mimo jiné 
i za to, že na webu zveřejňuje všechna výběrová 
řízení (jedná se o všechny zakázky nad 100.000 
Kč bez DPH) a také všechny aktuální smlouvy 
města. „Naši občané najdou na webu i mobilní tele-
fony na úředníky včetně starosty a tajemnice. Všechna 
jednání komisí a výborů jsou veřejná, zápisy z nich 
jsou rovněž zveřejňovány, v zápisech z jednání rady 
a zastupitelstva se uvádí jmenovitě, kdo jak hlasoval,“ 
vypočítává starosta Sukalovský další důvody, proč 
Kuřim v soutěži uspěla.

Jiří Brabec

Ve dnech 15. – 21. 9. 2011 proběhlo na 
SOŠ a SOU Kuřim podzimní kolo maturitních 
zkoušek. Naše škola byla vybrána jako spádová 
škola, takže státní část zde konali i žáci z jiných 
středních škol zejména z regionu Boskovicka, 
Blanenska a Tišnovska.

Z naší školy v tomto termínu maturovalo 
jedenáct studentů, kteří uzavírali poslední roč-
ník až do 31. 8. 2011. Proto byl tento termín je-
jich prvním termínem. Dále pět studentů, kteří 
neuspěli v některé z dílčích zkoušek v termínu 
jarním. 

Výsledky naší školy byly opět velmi potě-
šující. Z pěti studentů, kteří konali dílčí opravné 
státní zkoušky, neprospěla jedna studentka z an-
glického jazyka. Z jedenácti studentů, kteří byli 

Úspěšné podzimní maturity na zámku
u maturit poprvé, všichni vykonali všechny čás-
ti státní i profilové zkoušky úspěšně s výjimkou 
jednoho nešťastníka, který se dostavil na státní 
zkoušku z českého jazyka o den později. V této 
zkoušce tak neprospěl a bude muset dokončit 
svoji maturitu až v jarním termínu 2012.
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Dotace pro Family Point
Město získalo dotaci Jihomoravského 

kraje na zřízení Family Pointu v budově wellne-
ss centra. Jde o zařízení sloužící rodinám s malý-
mi dětmi, především pro krmení a přebalování. 
Z dotace bude zařízení vybaveno počítačem s 
příslušenstvím a připojením k internetu.

Svoz skla nově
Sběr separovaného skleněného odpadu 

až dosud zajišťuje společnost AVE, která měs-
tu pronajímá speciální kontejnery a současně 
zajišťuje svoz skla. Nově bude tuto službu zajiš-
ťovat Centrum technických služeb Kuřim, které 
pro tyto účely využije nový popelářský vůz a 
také zakoupí vlastní sběrné nádoby. Výsledkem 
změny bude úspora pro město ve výši asi 130 
tisíc korun ročně.

Logo zaregistrováno
Po více než ročním procesu Úřad prů-

myslového vlastnictví zaregistroval logo města 
Kuřim jako zapsanou ochrannou známku. Logo 
města se začne postupně využívat na vhodných 
místech a předmětech tak, aby s jeho zavedením 
nebyly spojeny žádné zbytečné náklady. Zname-
ná to, že např. vizitky a další obdobné předměty 
a tiskoviny, na kterých je použit heraldický znak 
města, budou využívány až do doby, než dojdou 
nebo bude nutná jejich výměna.

Nový automobil
Město zakoupí nový osobní automobil. 

Bude sloužit především pro potřeby odboru so-
ciálních věcí, zvláště pro výkon služby sociálně-
právní ochrany dětí. Protože jde občas o výjez-
dy do těžko přístupných míst (chatové oblasti, 
samoty ap.), půjde o vozidlo se zvýšenou prů-
chodností terénem. Pořízení vozidla bude plně 
hrazeno z dotace na výkon sociálních služeb.

Zlepší se stav stadionu
Rada města odsouhlasila provedení 

oprav na fotbalovém stadionu. Půjde o výměnu 
vodovodního rozvodu za přibližně 43 tisíc ko-
run a osvětlení tréninkového hřiště za asi 150 
tisíc korun. Za dalších 30 tisíc korun se dořeší 
zavlažování travnatých hřišť z vlastního vodní-
ho zdroje.

Bude se zateplovat?
V příštím roce bude opět možno čerpat 

dotace na zateplení veřejných budov. Město 
se rozhodlo požádat o dotaci pro další školská 
zařízení – mateřské školy na Jungmannově a 
Komenského a základní školu, budovu Komen-
ského. Zpracovatelem projektové dokumentace 
bude firma Menhir projekt z Brna, která ve vý-
běrovém řízení nabídla nejnižší cenu a součas-
ně velmi dobré reference.

Bezpečnostní stojany
Ve městě bude instalováno 10 nových 

bezpečnostních stojanů na kola. Hrazeny bu-
dou z 90 % z dotace ministerstva vnitra. Umís-
těny budou např. u wellness centra či vlakového 
nádraží. Jejich dodavatelem bude firma Tano 
technik z Olomouce v celkové ceně 98.784 ko-
run. Do stojanů bude možno kola uzamknout 
za použití vlastního zámku. Ten lze zakoupit ve 
specializovaných obchodech.

7×DrS

Podezřelý „pojišťovák“ 
     Dne 1.9. 2011 nahlásil na Policii ČR 

v Kuřimi občan z Kuřimi odcizení mobilního 
telefonu. Poškozený se domnívá, že mu mo-
bil odcizil neznámý muž, který se dožadoval 
vstupu do jeho bytu pod záminkou, že mu jde 
vrátit přeplatek z pojištění. Občan ho do bytu 
nevpustil. Po jeho odchodu ale zjistil, že mu 
zmizel mobil, který měl  položený na skříňce u 
vchodových dveří.

Neopatrnost se vymstí
Dne 7.9. 2011 večer přepadl ženu z Ku-

řimi na parkovišti obchodního domu Globus 
neznámý muž. Vytrhl jí kabelku, ve které měla 
doklady, klíče, malou finanční hotovost a ban-
kovní kartu, bohužel i s lístečkem s PIN. Než 
došlo k zablokování karty, pachatel jí z účtu vy-
bral přes 44 tisíc Kč.

Dne 16.9. 2011 nahlásil na Policii ČR v 
Kuřimi občan z Kuřimi ztrátu platební karty a 
následné čerpání z účtu. Kartu postrádala jeho 
manželka přibližně týden. Po kontrole účtu 
zjistili, že na něm chybí 53 tisíc Kč vybraných 
v hotovosti nebo formou nákupu. Velmi nemi-
le byl překvapen i majitel osobního auta dne 
21.9.2011 z Kuřimi. V ranních hodinách zjistil, že 
mu někdo z auta přes noc odcizil kufr, tašku s věc-
mi a peněženku s 12 tisíci Kč a 250 EURO. Vznik-
la mu tak celková škoda necelých 64 tisíc Kč. 

Zloději kovů
navštívili dne 12.9. 2011 firmu v Kuřimi. 

Odnesli si bronzové polotovary za 71 tisíc Kč.
Dne 20.9. 2011 nahlásili na Policii ČR v 

Kuřimi majitelé rodinného domu krádež 7 metrů 
měděných svodů včetně šesti měděných kolen.

Exhibicionista
Nepříjemné okamžiky zažila dne 13.9. 

2011 občanka z Kuřimi při venčení svého psa. 
V podvečer seděla na lavičce pod Kuřimskou 
horou. Nečekaně kolem ní prošel neznámý ob-
nažený mladý muž. Kousek od ní se zastavil a 
začal se uspokojovat, oslovujíce ji „čiči“. Žena 
předstírala, že telefonuje na Policii a muž proto 
utekl. 

H.N.

Editorial

Jdeme s dobou
Zlobici za rok 2010 a letošní můžete najít 

na webových stránkách města. (www.kurim.cz)  
Je to služba pro ty, kdo hledají starší článek, a 
nechce se jim kvůli tomu do městské knihovny, 
která má kompletní archiv časopisu.

Pochopitelně tato Zlobice zdarma je 
zveřejňována s měsíčním zpožděním, protože 
naše noviny živí nejen inzerce, ale i to, že si je 
kupujete.

Jsou ale zájemci o Zlobici, kteří nebydlí 
v Kuřimi, a s těmi byl problém. Cena za poslání 
čísla Českou poštou i po republice, natož do ci-
ziny, je dražší než celý časopis. Ti si budou moci 
přečíst čerstvé noviny za 9 Kč prostřednictvím 
internetu a to dokonce o den dříve, než vyjde-
me v papírové formě. Stačí zamířit na www.pu-
blero.com a tam už se doklikají. Pochopitelně i 
na tomto webu bude náš archiv zdarma.  Stačí 
napsat do rámečku před lupou „zlobice“ a je to.

Nevím, kolik je Kuřimanů, kteří dají 
přednost elektronické versi před tiskařskou čer-
ní vonícím papírem, ale možnost tu je. Speciální 
verse pro tablety s videosekvencemi navíc zatím 
ale nechystáme.

Na konci září nám zavřeli cukrárnu na 
rohu náměstí Osvobození, kam lidé mohli dávat 
inzerci. Kdy ji otevřou, kdo bude nový majitel a 
co tam bude provozovat, se zatím neví. Takže 
se ani neví, jestli se tam inzerce Zlobice vrátí. 
Přemýšleli jsme, kde zatím sběrné místo udělat, 
ale lidi to rozhodli za nás. Prostě začali nosit in-
zeráty do kanceláře v Kulturním domě, protože 
věděli, že tam sedím. Dobře, můžete je tam há-
zet i do schránky. Jen se prosím nezlobte, pokud 
se s vámi o vašich inzerátech nebudu vybavovat. 
Jsem tam zaměstnán, zatímco šéfredaktora dě-
lám ve volném čase. 

V tomto čísle přinášíme, kromě povzbu-
divé zprávy z titulky o tom, že naše radnice je 
nejvstřícější k občanům a nejméně tají ze všech 
radnic v republice (stejně se najdou opoziční 
zastupitelé i jiní lidé, kteří dál povedou své ne-
konečné refrény o korupci), i další pohled na 
Jižní obchvat města. Upřímně řečeno, osobně 
nemám pocit, že by byla celá záležitost prohra-
ná a že by nám zbývalo jen dusit se a doufat, že 
světu dojde ropa.

Bohužel poprvé v historii Zlobice nejsou 
na této stránce zprávy z jednání zastupitelstva 4. 
října. Vždycky je píšu po příchodu dumů, a pak 
odesílám Zlobici v noci do tiskárny. Tentokrát 
budu mít po devíti letech absenci, protože záro-
veň organizuji koncert v kostele. Takže zprávy 
budou až za měsíc.

Přeji vám všem inspirativní čtení o na-
šem městě.

Jiří Brabec
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školství

Čisté světlo

o den dříve, o korunu levněji

Humanitární sbírka
Městský úřad Kuřim, odbor sociálních věcí, děkuje všem, kteří jste 

přispěli do humanitární sbírky. Konala se dne 15. září 2011. Svým přístu-
pem k ní jste pomohli mladým lidem z Domu na půli cesty v Pohořeli-
cích, který ubytovává mladé lidi z dětských domovů a ústavů, případně 
pěstounských rodin, kteří se zde připravují na svůj start do samostatného 
života. 

Část sbírky, zejména ošacení, byla poskytnuta Diecézní charitě 
Brno pro rodiny s dětmi nebo pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
které jsou bez přístřeší a obtížně hledají zaměstnání.  

Upřímně děkujeme i jménem uvedených zařízení za Vaši pomoc.  
Bc. Taťána Sojková

vedoucí odboru sociálních věcí
Městský úřad Kuřim

Pomoc pro seniory
Maltézská pomoc, centrum Brno a okolí oznamuje, že začala nový 

projekt, který se věnuje  seniorům. Projekt se jmenuje OSOBNÍ ASIS-
TENCE a je pro nemohoucí více či méně seniory, kteří potřebují pomoc 
v mnoha věcech. Máme kvalitně vyškolené osobní asistenci, kteří vám 
pomohou např. s hygienou, s nákupem, s doprovody k lékaři, do kostela 
a mnoho jiného. Pomůžeme Vám nebo Vašim blízkým zůstat co nejdéle 
doma. Postaráme se o vaši babičku či dědečka během doby, kdy jste v za-
městnání nebo na dovolené. Zajišťujeme i celodenní péči - přizpůsobíme 
se Vašim potřebám. 
 

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Bc. Markéta 
Studenou buď telefonicky na čísle 736620810 nebo emailem marketa.
studena@maltezskapomoc.cz 

Den otevřených dveří
Centrum sociálních služeb Kuřim v rámci 3. ročníku týdne sociál-

ních služeb v ČR 10.-16.října 2011 zve občany na Den otevřených dveří.
Dne 10.10.2011 v době 13-16 hod. do Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim a 11.10.2011 v době 13-16 hod.
do Centra denních služeb, Jungmannova 950, Kuřim.
Týden sociálních služeb v ČR se letos koná pod heslem „Podporu-

jeme kvalitu života“.

Pozvánka na výlet
Centrum sociálních služeb Kuřim zve nejen seniory
13.10.2011 na výlet s návštěvou Mohyly míru, zámku ve Slavkově.
Oběd  „U Krále“ v Olšanech u Rousínova. Odjezd v 8.30. Cena pro 

držitele průkazu ZTP 280,-Kč, seniory 350,-Kč a ostatní zájemce 380,-
Kč. Zájemci se mohou hlásit do 6.10. na adrese Centra sociálních služeb 
Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 1. p., Mgr. Dvořáčkové nebo u ředitelky 
Mgr. Bártové, t: 541 518 311.

Pozvánka do divadla
Centrum sociálních služeb Kuřim zve nejen seniory do divadla Pa-

lace Illusion v Praze dne 24.11.2011.
Představení trvá 2 hod. Pořad věnovaný nejen seniorům: 

„Vzpomínky nám zůstanou“, 
jehož protagonisty jsou Aleš Cibulka a Vladimír Hron.Představení 

má 2 části, občerstvení zdarma.
Cena:     400,-Kč. Odjezd v 10.00 hod.
Zájemci se mohou hlásit do 27.10. na adrese Centra sociálních slu-

žeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 1. p., u Mgr. Dvořáčkové a ředitelky 
Mgr. Bártové, t: 541 518 311.
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Školství

Novela zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích

Skončilo období prázdnin, letních dovolených, většina z nás se již 
vrátila do zaběhlého stereotypu v běžném životě mezi prací a odpočin-
kem, k obvyklým starostem doma či v zaměstnání. Musíme počítat s ne-
vyhnutelným nástupem podzimu, spojeného s mlhami, ranními mrazíky, 
kratším dnem a delší tmou, s plískanicemi a proměnlivým počasím. Čeká 
nás jízda do práce za tmy a mnozí se již opět za tmy budou i vracet. Říze-
ní auta si vyžádá větší koncentraci, dříve nastupuje únava a otupuje naši 
bdělost. Budeme letos na podzim lepší řidiči než v uplynulých letech? Do 
toho vstoupila dvacátá třetí novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích pod č. 133/2011 Sb., s účinností od 1. 8. 2011. 
Vzhledem k tomu, že hodně řidičů „možná“ ani nezaznamenalo, že byla 
nějaká změna zákona o provozu na pozemních komunikacích, dovoluje 
si pod heslem „opakování je matka moudrosti“ upozornit odbor dopravy 
Městského úřadu v Kuřimi na nejzásadnější změny v pravidlech silniční-
ho provozu. 

1. Povinnosti řidiče
- povinnost řidiče umožnit chodci bezpečné přejití vozovky na pře-

chodu pro chodce se nově formuluje tak, že řidič nesmí na přecho-
du pro chodce tyto ohrozit nebo omezit.

- nově se stanovuje řidiči povinnost při nouzovém stání mimo obec, 
mít na sobě oděvní doplňky z reflexního materiálu (nevztahuje se 
na řidiče motocyklu, mopedu a řidiče nemotorového vozidla).

2. Kontrola technického stavu
- nový paragraf zabývající se kontrolou technického stavu vozidla a 

kontrolou největší přípustné hmotnosti vozidla při silniční kont-
role policisty nebo celníky a u vozidel ozbrojených sil vojenskými 
policisty. Pro provedení kontroly se stanovuje možnost délky za-
jížďky do 8 kilometrů (celkem tam i zpět), povinnost řidiče řídit se 
pokyny obsluhy zařízení provádějící kontrolu. O jejím provedení 
obdrží řidič doklad. V případě vážných nebo nebezpečných závad 
je řidič povinen uhradit náklady za provedení kontroly. Provádě-
cí právní předpis upřesní způsob provádění kontroly, stanovení 
nákladů na její provedení i náležitosti dokladu. Podle posledních 
informací z Policie ČR, nebude uvedenou pravomoc využívat do 
doby vydání prováděcího předpisu Ministerstvem dopravy ČR. 

3. Předjíždění 
- povinnost řidiče při předjíždění se nově upravuje tak, že řidiče je-

doucí za ním nesmí pouze ohrozit (dříve bylo i omezit)
- zákaz předjíždění na přechodu pro chodce a bezprostředně před 

ním se rozšiřuje i na přejezd pro cyklisty.

4. Zastavení a stání
- zákaz zastavení a stání na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti 

kratší než 5 metrů před nimi se rozšiřuje i na přejezd pro cyklisty.

5. Provoz vozidel v zimním období
- nový paragraf zabývající se provozem vozidel v zimním období, tj. 

v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období, pokud se 
na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, 
nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že 
se bude nacházet, lze užít motorové vozidlo kategorie M a N pou-
ze za použití zimních pneumatik. U vozidel s maximální přípust-
nou hmotností do 3500 kg na všech kolech s minimální hloubkou 
sezonových drážek 4 mm a u vozidel nad 3500 kg na všech kolech 
hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s minimální hloub-
kou sezonových drážek 6 mm. Toto neplatí pro nouzové dojetí. 

6. Zákaz účasti na některých akcích v 
provozu na pozemních komunikacích
- nový paragraf, který zakazuje řidiči na dálnici, silnici a místní 

komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných 
akcích, jestliže by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu, 
nejde-li o povolené akce správním úřadem nebo nejde-li o zvlášt-
ní užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu. 

INformace pro řidiče

Den pro rodinu
Dne 28. 8. 2011 jsme byly – my, děti z Dětského domova v Tišno-

vě - pozvány do firmy Tyco Electronics Czech, s.r.o. na ,,Den pro rodinu“. 
Pozvání jsme rádi přijali. Děti mohly v doprovodném programu vystoupit 
se  svými tanečními vystoupeními, se kterými reprezentují Dětský domov 
Tišnov na tanečních přehlídkách a soutěžích. Mohly se také pochlubit 
výtvarnými pracemi a výrobky, které ve svém volném čase vyrábějí. Za 
to byly náležitě odměněny a to nejen potleskem. Velké překvapení při-
šlo formou šeku, který byl výsledkem sbírky zaměstnanců a účastníků 
Dne pro rodinu. Celému dětskému domovu udělal velkou radost. Ten-
to šek bude využit na projekt Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou. 
Tento projekt podporuje taneční, pěvecké a pohybové dovednosti dětí. 
V tomto roce chceme do tohoto projektu zapojit co nejvíce dětí, tak se 
nám darovaný šek velice hodí. Proto touto cestou moc děkujeme všem 
organizátorům, zaměstnancům a všem, kteří do sbírky přispěli. Současně 
také děkujeme všem, kteří navštívili náš stánek s výrobky a odnesli si od 
nás malý dáreček a přispěli do naší kasičky na stánku. Tato částka bude 
použita na výtvarné potřeby na další tvoření dětí. Celá akce byla úžasná, 
děti si jí moc užily a měly velkou radost z pěkně prožitého dne. Všichni 
se zapojili do připravených soutěží a dokonce se nechali vyfotit, namalo-
vat a učesat. Touto cestou, bychom ještě jednou chtěli moc poděkovat za 
všechny děti. Děkujeme všem zaměstnancům za krásně prožitý den a za 
finanční podporu. 

Děti a tety z Dětského domova Tišnov

„A zase jsme v zápřahu…“
Letos se děti a tety z Dětského domova v Tišnově opět jsme zapo-

jily do projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou a Novou. 
Letos je to 5. ročník této charitativní akce. Projekt vede tým lektorů, kteří 
děti učí základům Aerobicu, Zumby, MTV dance a muzikálu. Je to „hej-
bací“ projekt pro všechny děti z dětských domovů. Cílem celého projektu 
je v dětech probudit nadšení z pohybu a zájem o aktivní trávení volného 
času. Loňský rok jsme nastoupili jako „nováčci“ pouze ve třech katego-
riích, ale i přesto jsme získali dvě zlaté medaile. Děti byly z projektu tak 
nadšené, že jsme letos zapojili děti ve všech kategoriích. V létě jsme ab-
solvovali taneční soustředění ve Zlenici, kam byli vysláni jen „zástupci“, 
kteří se učili dané choreografie, jejich úkolem pak bylo předat naučené 
dovednosti ostatním dětem v DD. Nácviky jsou v současné době v plném 
proudu, protože nás čeká další soustředění a následně finálové závody v 
Praze. Finálové závody proběhnou 19. listopadu v Kongresovém centru v 
Praze, kde svou účastí můžete podpořit všechny zapojené dětské domovy. 
Výtěžek ze vstupného půjde vítěznému dětskému domovu. 

Tak neváhejte přijít a podpořit děti z dětských domovů z celé 
České republiky, čeká vás velkolepá taneční show. A když tak nám aspoň 
držte palce……

Děti a tety z Dětského domova Tišnov
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Dále se stanovují podmínky, kdy vozidlo bude uvolněno, nejpoz-
ději však po uplynutí 48 hodin od zabránění v jízdě.

7. Speciální označení vozidel a osob
- tento paragraf je zcela nově formulován a to zejména se zavede-

ním „parkovacího průkazu“, kterým bude označeno vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně postiženou (stávající označení O1 
platí nejpozději do 31. prosince 2012 a do tohoto termínu musí 
osoby se zdravotním postižením požádat o vydání parkovacího 
průkazu). Označení vozidla řízeného sluchově postiženou osobou 
zůstává nezměněno, označení vozidla lékaře konajícího návštěvní 
službu (dříve praktického lékaře) se rovněž nemění. V souvislos-
ti s parkovacím průkazem se text v ostatních ustanovení tohoto 
paragrafu mění. Na vyhrazeném parkovišti pro vozidla označená 
parkovacím průkazem (dříve O1) je nyní pro ostatní vozidla bez 
tohoto označení zakázáno zastavení a stání (dříve zakázaný vjezd). 
Osoby nevidomé k účasti na pozemních komunikacích užijí bílé 
hole, osoby hluchoslepé pak červenobílé hole. 

8. Měření rychlosti vozidel
- ruší se povinné označení míst příslušnými dopravními značkami, 

kde měří rychlost obecní policie. Obecní a městská policie bude 
moci opět měřit rychlost, aniž by musela mít měřený úsek ozna-
čený značkami. Zákon však říká, že to musí být jen tam, kde určí 
Policie ČR.

9. Dopravně psychologické vyšetření 
- ruší se vyšetření neurologické a vyšetření elektroencefalografem. 

Zůstává pouze vyšetření dopravně psychologické. Nově se tomu-
to vyšetření musí podrobit i řidič, který žádá o vrácení řidičského 
oprávnění podle § 123d („vybodovaný řidič“).

10. Bodové hodnocení  - porušení povin-
ností stanovených zákonem
- při projednávání více přestupků nebo trestných činů zařazených 

do bodového hodnocení a projednaných ve společném řízení 
bude řidiči zaznamenán počet bodů stanovených pro nejzávažněj-
ší z nich

- oznámení řidiči, že dosáhl celkového počtu 12 bodů lze provést i 
elektronickou cestou.

- za nižší hladinu alkoholu  je jen pokuta, ne body. Pro mnohé pro-
blematická novinka, která říká, že pokud řidič při kontrole „nafou-
ká“ do 0,3 promile nedostane žádný trestný bod (do 31. 7. 2011 za 
3 body). Neznamená to však, že byste se mohli napít před jízdou, 
protože hranice 0,3 promile je nízká. A navíc, pokuta do 20 tisíc 
korun a až roční zákaz řízení zůstávají.

- zrušení bodového postihu za nerespektování zákazové či příkazo-
vé značky 

- zrušení všech jednobodových postihů (např.: za jízdu bez světel).

11. Výměna dosavadních řidičských průkazů
- upravují se termíny pro výměnu dosavadních řidičských prů-

kazů – této problematice se budeme věnovat v některém z dalších vydání 
Zlobice.

Na závěr ještě tabulka bodového hodnoce-
ní platná od 1.8.2011
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích - Počet bodů
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po 

požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjiš-
těný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení 
vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové 
době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím 
vlivem     7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke 
zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou lát-
kou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví    7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo 
k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedo-
volené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrá-
cení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání 
pomoci     7

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jíz-
da v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno   7

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno   7
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných 

složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem do-
pravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo 
ohrožením života    7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno   7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz  7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožu-
je ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích    5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo doprav-
ní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo 
obec     5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo 
nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na po-
zemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto pro-
vozu     5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu 
do druhého     5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s 
vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění 
na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušené-
ho a bezpečného přejití vozovky   4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát před-
nost v jízdě     4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální 
doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní pře-
stávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny 
řidičského oprávnění    4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás 
při přepravě dětí podle § 6   4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo doprav-
ní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo 
obec     3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič 
povinen tak učinit    3

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem 
při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu   3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způso-
bilosti řidiče     3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo 
užít ochrannou přílbu    3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič 
způsobil     2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo doprav-
ní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo 
o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec 2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového 
zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2

Ing. Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy



6      ZLOBICE ročník 18, číslo 10/říjen

školství

kulturní pozvánky

život se zvířaty

placená inzerce

Úspěšné podzimní maturity na zámku
(pokračování ze str. 1)

 Celková bilance maturitní zkoušky naší školy v podzimním termí-
nu ve státní části vyplývá z tabulky:

   počet zkoušených     z toho neprospělo
Český jazyk a literatura 14  1 student 7,1 %
Anglický jazyk  8  1 student 12,5 %
Matematika  6  0 0 %

MŠMT dosud nezveřejnilo celkové výsledky, nicméně z krátkých 
zpráv z médií je patrné, že se opět pohybujeme, zejména v oblasti škol 
stejného zaměření, vysoce nad průměrem ČR. Po zveřejnění výsledků ze 
strany MŠMT se ve Zlobici ještě k tomuto tématu vrátíme.

Ing. Hana Novotná
ředitelka

Soukromé kurzy německého 
jazyka – na rok 2011/2012

DRUH KURZU  POČET LEKCÍ
1.Začátečníci   30
2.Mírně pokročilí  30
3.Středně pokročilí  30
4.Pokročilí   30

Předběžná cena: 3500,-Kč (6 účastníků kurzu), jinak cena 
upravena podle počtu zájemců v kurzu. 

Pozn. 
1)1 lekce = 2 vyuč.hod.(2x45min)
 2)Učebnice: -Sprechen Sie Deutsch?
  -Učebnice pro jazykové školy
  -Německy s úsměvem 
  - výběr podle zájmu účastníků
 3)Obsah vyučované látky v kurzu lze po domluvě upravit, stejně tak 

délku vyuč. h. a počet lekcí
 4)Zápis: kdykoli na tel.číslech - mob.tel.: +420724716187
  pevn.linka: 541230833

 email : zoom12@centrum.cz
 Mgr. Zechmeisterová Marie

 5)Předpokládaná délka kurzu: září 2011– květen 2012

Další nabídka : Možnost kurzů pro děti ,individuální výuka- 
lze začít kdykoli v průběhu roku. 

Chování psa
V tomto a následujících článcích se 

budeme zabývat chováním psa a kočky a je-
jich možnými poruchami. V dnešním článku 
se zaměříme na vyjadřování nálad pomocí 
řeči těla u psa.

Pes je zvíře smečky, z toho důvodu má 
velmi rád společnost. Ve volné přírodě vytvá-
ří psi ve smečce hierarchii s vůdcem smečky, 
který je silný a sebevědomý. Pokud žije pes v 
rodině, přebírá pozici vůdce smečky člověk a 
je proto nutné toto psa naučit.  

Psi komunikují pomocí zvuků a řeči 
těla. V tomto článku jsou uvedeny základní způsoby, jak psi používají řeč 
těla pro zobrazení jejich nálady.

Šťastný a vzrušený
Šťastný pes má uši zvednuté dopředu, uvolněnou tlamu a vrtí oca-

sem. Může také vyskakovat, točit se do kruhu, nebo běhat. Toto bývá ještě 
doprovázeno štěkáním nebo jemným vrčením

Agresivní
Agresivní pes má uši staženy na hlavě, oči zúžené. Tlama může 

být otevřená a pes ukazuje své zuby. Toto je často doprovázeno vrčením, 
nebo hlasitým štěkotem. Tělo je napjaté a ocas natažen přímo od těla s 
hlavou sníženou.

Výzva k hraní
Pes je prohnutý, přední část těla je níž, 

než zadní a pes vrtí ocasem. Znamená to, že 
si chce hrát.

Dominantní
Dominantní pes má uši neseny naho-

ru a oči široce rozevřené. Tělo má ve vzpří-
mené poloze. Ocas je nesen směrem nahoru 
a pes může vrčet, nebo bublat přes zavřenou 
tlamu.

Submisivní
Submisivní pes se převrací na záda a odkrývá své břicho. Ale i 

spokojený pes může také ukazovat takto své břicho a chtít, aby ho člověk 
hladil.

Ustrašený, nebo bojácný
Pes, který se bojí, má uši staženy na hlavě a oči zúžené. Tělo je dr-

ženo nízko a ocas je zastrčený mezi jeho zadními nohami. Pes se může 
třást, kňučet, nebo vrčet.

Zdroj:www.petwebsite.com
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková
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Zájmové útvary – kroužky – 
školní rok 2011/2012
Budova Legionářská /Dělňák/

Pondělí 
Keramika   A. Strnadová 14.00 – 15.00 300,-/pol.
Stolní hry   A. Strnadová 15.30 – 17.00 200,-/pol.
Jirkoviny   J. Hejduk 15.30 – 16.45 300,-/pol.
Zábavné pohybové aktivity pro kluky a holky 
  J. Tejčková 14.00 – 15.00 200,-/pol.
Sebeobrana  J. Tejčková 15.30 – 17.00 200,-/pol.

Úterý
Výtvarka   A. Strnadová 14.30 – 16.15 300,-/pol.
Jirkoviny- dívky  J. Hejduk 14.00 – 15.15 300,-/pol.
 Jirkoviny    15.30 – 16.45 300,-/pol.
Volejbal   Ma. Švestka 18.30 – 19.30 100,-/celorok

Středa 
Keramika   A. Strnadová 14.00 – 15.00 300,-/pol.
    15.00 – 16.00 300,-/pol.
    16.30 – 17.30 300,-/pol.
 Chi - kung a Tai – chi hůl 
  J. Hejduk 15.30 – 16.45 200,-/pol.
Stolní tenis  J. Tejčková 14.00 – 15.00 do 12 let 200,-/pol.
    15.00 – 16.00 nad 12 let 200,-/pol.

Čtvrtek 
Řemesla   A. Strnadová 15.00 – 16.00 300,-/pol
 Jirkoviny   J. Hejduk 14.00 – 15.15 300,-/pol.
    15.30 – 16.45 300,-/pol.
Sebeobrana  J. Tejčková 14.00 – 15.30 200,-/pol.

Pátek 
Zábavné pohyb.aktivity pro kluky a holky 
  J. Tejčková 14.00 – 15.00 200,-/pol.

Pro veřejnost Pondělí, čtvrtek - budova Legionářská
Powerjóga  A. Filková 19.00 – 20.00 

Budova Jungmannova
Pondělí 
Včelařský   p. Vozdecký 17.00 – 18.00 150,-/celorok.

Úterý 
Šachy   p. Majer 14.00 – 16.00 od 4.10. 300,-/celorok
Moderní tance  Kl. Deutschová 14.00 – 15.00 300,-/celorok

Středa 
Šachy   p. Majer 16.00 – 18.00 od 5.10. 300,-/celorok
Astronomický  p. Novotný 17.00 – 18.00 200,-/celorok

Čtvrtek 
Rybářský   p. Kopeček 16.00 – 17.00 1x14dní 150,-/celorok
Kdo si hraje, nezlobí I.Zejdová 16.00 – 18.00 
   zaměřeno na VV+ 400,-/celorok
Pátek 
Šikovné ruce  M. Jízdná 16.00 – 17.30 300,-/celorok
a paličkování

ZŠ Kuřim, Tyršova – tělocvična 
Pondělí
Atletika   p. Tajovská 16.00 – 17.00 400,-/celorok
   p. Sikora 17.00 – 18.30 /  500,-/celorok po+čt
  Volejbal   Ma. Švestka 17.00 – 18.30 400,-/celorok
Volejbal   J. Smetana 18.30 – 20.00 400,-/celorok

Středa 
Florbal   T. Hudák 16.30 – 18.00 400,-/celoroč.

Čtvrtek 
Wu-shu   H. Vičarová 18.30 – 20.00 400,-/celorok
Volejbal   Ma. Švestka 17.00 – 18.30 400,-/celorok

Pátek 
Florbal   T. Hudák 16.30 – 18.00 400,-/celorok
Volejbal   J. Smetana 18.00 – 19.30

ZŠ Komenského 
Úterý 
Volejbal   Mi. Švestka 16.30 – 18.00 400,-/celorok 

Čtvrtek 
Atletika   p. Sikora 19.00 – 20.00 400,-/celorok 
    /čt+po 500,-/celorok/
 

Pátek
Volejbal   Mi. Švestka 16.30 – 18.00 400,-/celorok
 

ZŠ Jungmannova
Wu-Shu   H. Vičarová 18.00 – 20.00 400,-/celorok 
    zatím DDM Jung. 18.00 -19.00 

Nafukovací hala
Florbal   A. Hanák 16.00 -19.30 500,-/celorok

Taneční kroužek Patricie Sýsové 
 Dělnický dům úterý 16.00-17.00
  Tělocvična ZŠ Komenského čtvrtek 14.00-15.00 
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Finance

placená inzerce

Ve středu 21. září se v Praze konala věc dosud nevídaná – tisí-
covka starostů z českých, moravských a slezských obcí se v ní sešla 
na podporu změny v tzv. rozpočtovém určení daní (RUD). Po shro-
máždění před Rudolfinem se vydal průvod starostů s vlajkami obcí a 
transparenty před Strakovu akademii, kde své požadavky předložil 
premiérovi Petru Nečasovi, který starosty osobně vyslechl. O co se 
tedy vlastně jedná?

Tajemné RUD
Rozpočtové určení daní stanovuje, jednoduše řečeno, kolik 

z centrálně vybíraných daní se zpětně přerozděluje do jednotlivých 
obcí ČR. Počítá se příspěvek na hlavu, každá obec tedy získá peníze 
podle počtu občanů. To však není jediné kritérium, podle kterého se 
dotace obcím vypočítává. Hlava občana Kuřimi totiž nemá stejnou 
cenu, jako hlava občana třeba Hvozdce, Brna nebo Prahy. Rozdíly 
mezi „cenou“ občanů stanovenou podle velikosti obce, v níž žije, je v 
ČR neobvykle vysoká, daleko vyšší, než je v Evropě zvykem. Zcela jis-
tě není spravedlivé, když ještě nedávno rozdíl v daních na občana mezi 
hlavním městem Prahou a nejmenší obcí byl 6,5násobný! V okolních 
zemích, např. na Slovensku nebo v Rakousku, je tento rozdíl zhruba 2 
– 2,5násobný. Po posledních úpravách RUD se sice tento rozdíl snížil, 
stále je ale 4,5násobný.

Čtyři největší města České republiky (Praha, Brno, Ostrava a Pl-
zeň), kde žije pouze 20 % obyvatel tohoto státu, získávají více než po-
lovinu veškerých peněz určených obcím a městům. Samozřejmě, že tato 
města zajišťují mnohé služby a funkce i pro občany ostatních obcí, ale 
tento nepoměr není ničím rozumně zdůvodnitelný. Neobstojí ani častá 
námitka zastánců současného stavu, že např. v Praze se vytváří 1/3 HDP 
státu. To je však dáno z velké části tím, že v Praze sídlí řada firem, které 
svoji faktickou činnost vykonávají v mnoha jiných obcích, daně ovšem 
platí podle sídla, tedy v Praze (např. ČEZ). O tom, že si fiktivní sídla např. 
v Praze 1 zřídily tisíce firem, protože kontrola z finančního úřadu na ně 
přijde pravděpodobně jednou za 200 let, se také obecně ví. Skutečnou 
činnost však i tyto firmy provozují někde úplně jinde. 

Ještě jedna zajímavost. V České republice existuje stovky ná-
rodních dotačních titulů a rozděluje se v nich ročně takřka 80 000 000 
000 korun ročně! Tyto prostředky jsou rozdělovány podle mnohdy 
pochybných kritérií, často rozhodují známosti a šikovnost lobbistů, 
nikoliv reálné potřeby. Stačí se vzpomenout na poslaneckou sněmov-
nou ještě nedávno provozované tzv. porcování mědvěda. 

Návrh změn – Kuřim o 15 milonů více
Změny v rozpočtovém určení daní přináší novela zákona, kte-

rou připravilo ministerstvo financí. Podle ní by se měly rozdíly v pří-
jmech ze sdílených daní na jednoho obyvatele mezi „nejbohatší“ a 
„nejchudší“ obcí v ČR snížit ze současného 4,5násobku na maximálně 
trojnásobek a přiblížit se tak standardům běžným v zemích EU. Co 
by to znamenalo pro Kuřim? Přilepšení o asi 15 milionů korun ročně. 
Jenom pro srovnání – na investice nám zbývá ročně přibližně 25 – 
30 milionů korun, z nichž bychom navíc většinu měli podle zákona 
investovat do obnovy vodárenské a kanalizační infrastruktury (ale o 
tom v příští Zlobici). 

Příjmy Kuřimi současné a navrhované ukazuje tabulka níže. 

Počet obyvatel k 1.1.2010 
 Sdílené daňové příjmy      Výnos na jednoho obyvatele  
 (tis. Kč)    (tis. Kč)
 Současný  Návrh  Současný Návrh
 systém  systému  systém systému
 RUD RUD předložený  RUD RUD
  MF ČR   předložený MF ČR
10632 79607 95465  7.5 9

Podaří se změnu prosadit?
Otázkou zůstává, zda se podaří takovouto změnu zákona prosa-

dit v parlamentu. Proti jsou především poslanci za ODS a ČSSD, z je-
jichž řad pocházejí primátoři čtyř největších českých měst. Ta by totiž 
podle návrhu zákona přišla asi o pět miliard korun. Podle současného 

Bude mít Kuřim o 15 milionů více?
propočtu má Praha dostávat bezmála 37 miliard korun, nové rozpoč-
tové určení daní by jí ubralo 2,2 miliardy, takže by se musela spokojit 
s 34,7 miliardy. Brno by mělo přijít o 924 miliónů, takže mu zbude 5,7 
miliardy korun. Ostravě by mělo být přiřknuto 4,5 miliardy korun, tedy 
o 912 miliónů korun méně než při současném rozpočtovém určení. Plzni 
klesnou příjmy o 906 miliónů ze tří miliard na 2,1 miliardy.

Premiér Nečas hovořil na starostenské demonstraci o tom, že je 
nutno návrh upravit tak, aby nikdo o peníze nepřišel a přitom se těm 
nejpotřebnějším přidalo. Zda je to ovšem ve velmi těžké finanční si-
tuaci ČR a hrozivě rostoucí míře zadluženosti státu možné, to nebylo 
ze slov premiéra zřejmé.

Můj osobní názor na věc je jasný – změnu RUD tak, jak je navr-
žena ministerstvem financí, podporuji. Chápu, že se navržené změny 
nemusí líbit všem, jejich přijetí by však odstranilo neodůvodnitelnou 
diskriminaci většiny občanů ČR, žijících mimo čtyři největší města, a 
umožnila by i Kuřimi alespoň částečně vylepšit své investiční schop-
nosti. Stačí si jenom vzpomenout, co vše by u nás mělo být postaveno 
nebo zrekonstruována. I z toho důvodu jsem se starostenské demon-
strace v Praze zúčastnil.

Drago Sukalovský, starosta
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Doprava

Jižní obchvat - nekončící příběh
Přinášíme další sérii materiálů na téma Jižní obchvat Kuřimi. V pá-

tek 16. září se uskutečnila blokáda silnice, k čemuž je naše fotoreportáž a 
dokument Občanského sdružení Jižní obchvat. 

Dovolte osobní miniglosu. Ve čtvrtek jsem točil v TV Noe v Os-
travě a v pátek dopoledne jsem pracoval na dalším pořadu. Odpoledne 
jsem dojel do Brna a sedl na autobus 71 do Kuřimi. Když jsme zastavili v 
dlouhé koloně na kraji České, byl jsem poprvé v životě šťastný z toho, že 
jsem uvízl v dopravní zácpě. Tak se jim ten obchvat podařil, usmíval jsem 
se pod vousy.

Dále přinášíme články zastupitele a extajemníka Petra Němce a 
starosty Draga Sukalovského z projednávání agendy na krajské úrovni. 

Jiří Brabec, šéfredaktor

Zastupitelům Jihomoravského kraje a 
všem našim spoluobčanům.

Dopravní situace v  městě Kuřimi je velkým, stále neřešeným pro-
blémem. Kuřimí projíždějí denně desetitisíce aut, jenom na ulici Tišnov-
ské jich denně projede v průměru 21 a půl tisíce. To s sebou nese nejenom 
špatnou průjezdnost a kolony, ale také další negativní jevy – hlučnost, vi-
brace a emise, které přímo ohrožují naše zdraví a náš majetek. 

Dopravní situace se však nejenom účinně neřeší, ale navíc plány 
na její řešení mohou vést ke zhoršení tohoto problému. V souvislosti se 
schvalováním Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje totiž odpo-
vědní politici prosazují začlenění pouze tzv. severní spojky, kterou, neví-
me proč, vydávají zcela mylně za obchvat města. Přes všechny odborné 
materiály, které máme k dispozici, a které jednoznačně hovoří o nevýhod-
nosti severní spojky a naopak o výhodnosti jižního obchvatu města, není 
v připravovaných Zásadách jižní obchvat vůbec zanesen.

Věříme, že nezařazení jižního obchvatu města Kuřimi je jen důsled-

kem nedostatku informací v rozhodujících orgánech. Občanské sdružení 
se už několik let snaží nové informace předávat kompetentním orgánům. 
Poslední srovnávací tzv. „Komparativní studii propojení R43 a I/43“ jsme 
začátkem srpna 2011 předali všem zastupitelům Jihomoravského kraje, 
dopravní a plánovací komisi kraje a několika vedoucím odborů Krajského 
úřadu. Dále jsme tuto studii předali poslancům i senátorům Parlamentu 
ČR za Jihomoravský kraj. Ze závěrů této studie vyplývá, že pro město Ku-
řim a celý region je výrazně lepším řešením jižní obchvat.

Nechápeme, že severní spojku i nadále prosazují odpovědné orgá-
ny a komise, když všechny nové studie a posudky dokazují jednoznačně 
výhodu jižního obchvatu města Kuřimi. Nebo snad máme brát jako do-
stačující to, že se ze severní spojky prostým přejmenování stal v plánech 
Ředitelství silnic a dálnic severní obchvat?

Občanské sdružení i většina kuřimských občanů požaduje a bude 
nadále požadovat zařazení jižního obchvatu města Kuřimi do Územního 
plánu JMK všemi možnými zákonnými prostředky!

Obč. sdružení pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi
Účastníci blokády na podporu „Jižního obchvatu“ města Kuřimi   

V Kuřimi 16. 9. 2011 kruhový objezd u Penny a Lídlu

Občanské sdružení děkuje všem zúčastněným za vyjád-
ření podpory naší snahy pro realizaci Jižního obchvatu.

Blokáda silnice II/385 u supermarketů Lídl a Penny 
16.9.2011 proběhla bez větších incidentů. Blokády se 
zúčastnilo 60 aktivních spoluobčanů a asi stejný počet 

přihlížejících.
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doprava

O silničním obchvatu Kuřimi 
rozhodnuto?

22.9.2011 jsem se zúčastnil 25. zasedání Zastupitelstva Jihomorav-
ského kraje, které schvalovalo Zásady územního rozvoje JMK (dále jen 
ZUR a JMK). Je to něco jako v kuřimských podmínkách územní  plán. 

Ještě než se pustím do informování o tom, co jsem postřehl na 
tomto zasedání, musím se zmínit o určité zvláštnosti, alespoň z pohledu 
kuřimského zastupitele. 25. zasedání předcházelo 24. zasedání Zastupi-
telstva JMK, které se uskutečnilo ten samý den  v době od 8:30 do 16:00 
hod., včetně jeden a půl hodinové přestávky na oběd. Zasedání mělo na 
programu 169 bodů! Když jsem přišel před 13:00 hod. do místnosti pro 
veřejnost, probíral se 61. bod programu a to mne trochu vyděsilo. Nako-
nec vše zastupitelé zvládli a mohlo začít očekávané 25. zasedání. 

Toto zasedání mělo jen tři body. Kromě technického bodu to byla 
ještě zpráva o činnosti Rady JMK zaměřená na stanovisko rady k ZUR, 
samozřejmě doporučující zastupitelstvu schválení ZUR. Pro mne bylo 
novinkou upozornění, že již v prosinci 2010 bylo rozhodnuto, že kolem 
Kuřimi se bude počítat při zpracování ZUR jen se severním obchvatem.

Jako třetí bod bylo vlastní projednávání ZUR zahájené zprávami o 
stanoviscích politických klubů. Politické kluby zastoupené v zastupitel-
stvu, tedy ČSSD, ODS, KDU-ČSL a KSČM vyjádřily podporu ZUR. Při-
tom také zaznělo, jak se všechny kluby odpovědně tématem zabývaly a že 
z městské části Brno - Žabovřesky přišlo negativní stanovisko k jižnímu 
obchvatu. Proč zrovna „Žabinám“  vadí kuřimský jižní obchvat je pro mne 
záhadou. Z klubu ODS bylo výslovně oznámeno, že se zabývali obchva-
tem Kuřimi a doufejme, že skutečně a upřímně. Na co přišli, nevím. 

Možná, že úplnou novinkou, pro část zastupitelů určitě, byl návrh 
tzv. doprovodného usnesení předloženého představitelem ČSSD. Usne-
sení je to dosti dlouhé a trochu složité. Jeho podstatou je, že Rada JMK 
uskuteční jakási hodnocení ZUR, zda se významně nezměnily okolnosti, 
za nichž jsou ZUR uplatňovány a není třeba do nich učinit nějaký  zásah. 
Tato hodnocení budou periodická, první po osmnácti měsících a další 
vždy po dvou letech. Toto usnesení, budu-li velkým optimistou, může 
městu Kuřim poskytovat jakousi vzdálenou naději, že by se snad mohlo 
někdy něco v nepříznivém výsledku pro Kuřim změnit. 

Následovalo osm diskusních vystoupení veřejnosti, která je mož-
no rozdělit do dvou částí. Část se týkala prostorů v Jihomoravském kraji, 
které jsou mimo zájem Kuřimi a druhá část souvisela s R 43 v okolí Brna, 
což se již Kuřimi týká. Jednalo se o zástupce občanů z Bosonoh, Troubska 
a Bystrce. Jejich vystoupení, která nesměla překročit tři minuty, byla za-
měřena proti vedení R 43 ve stopě „německé dálnice“. V diskuzi vystoupil 
také starosta města Kuřim D. Sukalovský, který upozornil na existenci 
studie, která hodnotí  severní a jižní variantu obchvatu kolem Kuřimi a z 
níž vychází příznivější hodnocení pro jižní variantu. 

Došlo také k poradě politického grémia hejtmana Jihomoravského 
kraje. Složení tohoto orgánu neznám a po jeho skončení bylo oznámeno, 
že se navrhuje další doprovodné usnesení o vytvoření, do konce února 
roku 2012, jakéhosi kompenzačního fondu. Blíže o fondu nebylo řečeno 
nic. Co bude jeho účelem, komu nebo k čemu bude určen, jaká bude jeho 
výše apod. možno zatím jen spekulovat. Slovo kompenzace lze chápat 
také jako náhradu za nějakou újmu, třeba i poškození nebo nemožnost 
udělat pro někoho něco lépe a proto mu to vynahradíme jinak. V drtivé 
většině jsou kompenzace finanční, i když, jak uvedl hejtman JMK na in-
ternetu, v tomto případě nemusí mít jen finanční povahu. Asi již ví něco 
více než bylo řečeno veřejnosti. Ve veřejné správě, tedy mezi krajem a 
obcí, jsou nějaká přímá finanční plnění vždy velmi ošemetná.

V hlasování byly ZUR schváleny 55 hlasy, nikdo nebyl proti a je-
den se zdržel hlasování. Doprovodná usnesení byla schválena 57 hlasy, 
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Za hodinu a čtvrt, tedy v 18:15 hod 
bylo po všem. Rozhodnuto. ZUR mají vstoupit v platnost 1. 1. 2012.

Co s tímto výsledkem. Nepochybně se jím bude zabývat zastupi-
telstvo města, zřejmě na zasedání 4. 10. 2011. Možné je přijmout schvá-
lení severního obchvatu jako fakt, s nímž se musíme smířit. Sportovně ře-
čeno: prohráli jsme a můžeme očekávat, co se bude dále dít. Nebo i něco 
dělat (co asi?) k připravovaným hodnocením ZUR tak, jak je obsaženo v 
prvním doprovodném usnesení. Můžeme se také zapojit se do kompen-
zací, bude-li Kuřim to město, jehož se budou kompenzace týkat. 

Komunikace R 43 a s ní související severní obchvat jsou v pořadí 

důležitosti výstavby nových komunikací v České republice hodně a hod-
ně vzadu. Čím později by se začalo stavět, tím je větší naděje pro možné 
změny. Za současné špatné hospodářské situace se nebude stavět určitě. 
Na to bych, ale nespoléhal, to ať je hospodářská situace raději dobrá.

Je prý i možnost se soudit, napadnout ZUR soudně. V této oblasti 
si nedovolím spekulovat vůbec.

P. Němec

Zásady územního rozvoje: 
pouze sever

Ve čtvrtek 22. září schvalovalo zastupitelstvo Jihomoravského 
kraje Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZUR). Pro 
Kuřimi a jeho občany bylo zajímavé a důležité především to, zda v 
nových ZUR bude budoucí obchvat Kuřimi, plánovaný v souvislosti 
s výstavbou R43, pouze v podobě tzv. severní spojky, nebo i ve vari-
antě jižní, tunelem pod Kuřimskou horou. 

Zamítnutá námitka
Návrh ZUR, veřejně projednávaný v dubnu tohoto roku, počítal 

pouze se severní spojkou. 
Město Kuřim podalo proti této skutečnosti námitku a žádalo za-

řadit do připravovaných ZUR formou územních rezerv jak severní spoj-
ku, tak také jižní obchvat. Tuto námitku doložilo v měsíci červnu dvě-
ma zásadními materiály – srovnávací studií severní a jižní varianty od 
renomované firmy DHV CR a rozpracovanou technickou studií jižního 
obchvatu (vedení obchvatu, základní parametry tunelu, tvar křižovatek) 
od projekční kanceláře HBH (obojí dostupné na webu www.kurim.cz). I 
přes doložená fakta (podrobněji se srovnávací studií zabývala Zlobice č. 
7/2011), která ukazovala výhodnost jižního obchvatu po stránce doprav-
ní, dopadu na životní prostředí a územně plánovací, přičemž v kritériu 
finančním (výstavba a 100 let provozu) jsou obě varianty srovnatelné, 
informace z kuloárů hovořily o tom, že námitka bude zamítnuta a v ZUR 
bude pouze severní spojka. 

Zákulisní informace se ukázaly jako pravdivé – námitka byla mno-
hoslovným dokumentem plným právnických výrazů zamítnuta – údajně 
především proto, že klíčový dokument byl dodán později a nebyl tedy 
vzat v úvahu. Vedení města s tímto výkladem nesouhlasí a hodlá se obrá-
tit na některou z renomovaných právních kanceláří, která navrhne v této 
věci další postup. Obdobně dopadla i námitka Občanského sdružení pro 
výstavbu silničního obchvatu města Kuřim – i ta byla zamítnuta.

V ZUR pouze sever
Po zamítnutí námitky Kuřimi bylo téměř jasné, že schváleny bu-

dou ZUR pouze se severní spojkou. Snažili jsme se mnohými jednáními 
dosáhnout změny tohoto stavu, ale vše nasvědčovalo tomu, že neúspěšně. 
To potvrdilo nakonec i samotné projednávání ZUR zastupitelstvem Jiho-
moravského kraje. O předloženém návrhu se příliš nediskutovalo, nejvíce 
připomínek zaznělo z galerie jednacího sálu, kde byli přítomni zástupci 
občanů, o návrhu ZUR se hlasovalo en bloc a byly také většinou hlasů 
schváleny (z přítomných poslanců se pouze jeden zdržel, všichni ostatní 
byli pro). Spokojenost s tímto rozhodnutím netajil jihomoravský hejtman 
Michal Hašek: „Jako hejtman chci ocenit, že zastupitelstvo schválilo ten-
to strategický dokument – nezbytný pro rozvoj jižní Moravy v budoucích 
letech v celé řadě oblastí - drtivou většinou hlasů.“ Názor nezměnili ani 
po mém krátkém vystoupení, ve kterém jsem ještě jednou upozorňoval 
na nesmyslnost severní spojky a informoval o podpoře jižnímu obchvatu 
od okolních obcí (vizte níže).

Doprovodná usnesení
I přes jednoznačné hlasování se zdá, že mravenčí práce (nejenom) 

kuřimské radnice nezůstala úplně bez odezvy. Šéf klubu zastupitelů 
ČSSD totiž (překvapivě i pro část krajských zastupitelů) navrhl přijmout 
i doprovodné usnesení, které deklarovalo povinnost krajského zastupi-
telstva dokument ZUR pravidelně revidovat, zvláště v oblasti dopravní 
infrastruktury. První takováto revize bude po 18 měsících, další vždy po 
dvou letech. Po následné poradě předsedů klubů zastupitelů jednotlivých 
politických stran, svolané na žádost Jiřího Kadrnky (ODS), přibyl i další 
návrh usnesení na zřízení kompenzačního fondu. Také obě tato dopro-
vodná usnesení byla přijata – tentokráte všemi přítomnými.
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doprava KUřIMATA
„Bereme vážně připomínky, se kterými jsme byli konfrontováni 

v průběhu přípravy a vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, proto dnes zastupitelstvo přijalo také dvě doprovodná usnesení,“ 
uvedl k tomu hejtman Hašek. „První vyhodnocení toho, zda se významně 
nezměnily okolnosti a není třeba do nich udělat nějaký zásah, bude podle 
usnesení zastupitelstva už za osmnáct měsíců a dále periodicky každé dva 
roky bude předložen do konce května přehled zejména ve vazbě na do-
pravní infrastrukturu kraje,“ dodal.

Podpora okolních obcí
Jednou z věcí, kterou jižnímu obchvatu vytýkali zástupci Jihomorav-

ského kraje a Ředitelství silnic a dálnic Brno bylo, že jižní obchvat je výhodný 
pouze pro Kuřim, neřeší širší dopravní vztahy a jsou proti němu i okolní obce. 
Jako případ uvedl jihomoravský radní zodpovědný za přípravu ZUR David 
Macek (KDU-ČSL) při projednávání brněnskou městskou část Žabovřesky. 
O této námitce jsme věděli delší dobu, proto jsme společně s místostarostou 
Oldřichem Štarhou, dopravním expertem Vladimírem Pančíkem a ředitel 
ateliéru HBH Projekt Otakarem Hornochem objeli okolní obce a vysvětli-
li zastupitelům problematiku obchvatu Kuřimi a možnosti jejího řešení. Ve 
všech případech jsme získali různou mírou vyjádřenou podporu, a to od Le-
lekovic, České, Lipůvky, Malhostovic, Čebína, Hradčan, Drásova, Tišnova, 
Moravských Knínic, Chudčic, Veverské Bítýšky a Hvozdce. Nejrozsáhlejší 
stanovisko přišlo od zastupitelů z Moravských Knínic, kterých se dopravní 
řešení jižním obchvatem bezprostředně dotýká. Z jejich strany je podpora 
jižnímu obchvatu podmíněna splněním některých požadavků, především 
protipovodňovou a protihlukovou ochranou, ochranou zemědělského půd-
ního fondu a dalšími. Jednáme ještě se zastupiteli Jinačovic, podle kterých by 
však pro Jinačovice bylo nejlepší odklonit R43 Boskovickou brázdou tak, aby 
silnice kolem obce vůbec neprocházela.

Jak dále?
Město Kuřim nyní čeká důležité rozhodování, jak ve věci schvá-

lených ZUR postupovat dále. Základní varianty jsou dvě – buď se spo-
lehnout na doprovodné usnesení a dále dokazovat výhodnost jižního 
obchvatu v dialogu s vedením kraje, ŘSD, ministerstva dopravy a dalšími 
příslušnými orgány a čekat na avizovanou revizi ZUR, nebo jít cestou 
soudního sporu. Možná je i kombinace obou přístupů. Rozhodování to 
bude jistě nelehké a kuřimské zastupitele nečekají jednoduché týdny.

Bližší podrobnosti o Zásadách územního rozvoje JMK jsou 
k dispozici zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?Pu-
bID=170422&TypeID=2 

Drago Sukalovský, starosta

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi 
(1,5-3 roky)

Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281, Kuřim 
Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30  začínáme 17.10.2011
Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, ně-

jaké to malování, stříhání, lepení a další tvoření. Aktivně zapojíme rodiče 
i děti. Nezapomeňte si vzít přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k 
umazání při výtvarné činnosti, svačinku, 30Kč, úsměv a dobrou náladu.

Klub maminek KuřiMaTa
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281, Kuřim
Kdy: ÚTERÝ 15. a 29.11.2011, 18:30 - 21:00 
Večerní výtvarná dílna pro maminky Kuřimátek. Vyzkoušíme si 

malbu na tričko, plstění z ovčí vlny, ozdoby z pedigu, drátkovaný svícen, 
výrobu smaltovaných šperků a další výtvarné techniky. Konkrétní téma 
každé dílny, potřebný materiál a výši kurzovného najdete na našich we-
bových stránkách.  V případě zájmu je nutné se předem registrovat na 
emailové adrese: kurimata@googlegroups.com

Dílny budou pokračovat i v dalších zimních měsících, přibližně 1x 
za 14dní. Dálší informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurima-
ta.webnode.cz/

KuřiMaTa zvou - Herna pro děti aneb Hrátky 
s KuřiMáTky
Kde: velký sál kulturního domu Kuřim. Kdy: Říjen až březen, každé úte-
rý: 11. října – 13.prosince 2011 a 10.ledna – 27. března 2012, vždy 9:00 
– 12:00 a 15:00 – 18:00 hod.

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena 
dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 
Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec 
do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné 
potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka 
a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. 
Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro 
hraní menších dětí. Pro starší děti máme nově lego a korálky. Těšíme se 
na vás. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa. Pronájem sálu je financo-
ván z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
města Kuřimi. htpp://kurimata.webnode.cz/
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Kuřimská kultura
Léto skončilo a i to babí asi odezní dříve než tato Zlobice vyjde. 

Kultura se byla provětrat ve venkovních prostorách a nyní se vrací zpět 
do interiérů, v kuřimském případě tedy především do sálu KD a ZUŠky. 
Takže dovolte ohlédnutí zpět i náčrt budoucích obzorů.

Léto se celkem vydařilo…
Tedy červenec počasím za moc nestál, poprvé se stalo, že jsme s 

Keltským večerem na zámku museli utéct do miniprostorů Clubu Escape. 
Vznikl tam tak nefalšovaný irský pub, kde je hlava na hlavě, od muzikantů 
k posluchačům metr a půl a nálada velmi pospolitá. 

Kina se odehrávala z větší části bez deště, zato v podměrečně tep-
lotních srpnových večerech. Malověrní se ovšem leckdy lekli i toho, že 
sprchlo odpoledne, takže třeba na posledního Pottera jsme čekali víc 
lidí. Nakonec Voldemort a déšť se ukázali slabými, dobro zvítězilo. Jinak 
nejvíc diváků přišlo podle očekávání na český bestseller Lidice. Skoro tři 
stovky.

Na konci srpna jsme čekali, co rosničky vylosují z klobouku a svatý 
Petr nadělí. V úterý 30. srpna, tedy v den, kdy šla minulá Zlobice do tisku, 
na nádvoří přijeli Jan a František Nedvědi s kapelou Výhoda a pořadem 
složeným převážně z hitů těchto legend české trampské a countryové mu-
ziky. Diváků přišlo přes pět stovek, myslím, že museli být spokojeni. Při-
znám se, že jako pořadatel jsem měl odpoledne chvilku nahnáno, to když 
Nedvědi jedoucí ze Slovenska volali na mobil, že stojí za Hustopečemi 
na dálnici, někde v nedohlednu před nimi vzpříčený kamion a oni nemo-
hou ani vpřed, ani zpět. Nakonec se to všechno stihlo, jen jsme museli lidi 
pustit na nádvoří až půl hodiny před začátkem, aby kapela stihla alespoň 
trochu nazkoušet nástroje.

Krásné počasí nám vyšlo i o týden později na poslední koncert 
Kuřimského zámeckého kulturního léta, který tradičně měli na starosti 
pánové z Čankišou. I zde došlo ke změně proti původnímu plánu, protože 
jsem s nimi chtěl přivést Budoár staré dámy, kapelnice ale byla služebně 
v Británii, takže jsme někdy v červnu museli udělat změnu a pozvat alter-
nativně world musickou Propaganju. Myslím, že byla solidním předsko-

kanem, Čankišou pak publikum rozparádili. A přivezli přímo z lisovny 
zbrusu nové CD, takže Kuřimané mohli být prvními majiteli.

Porce potíží a smůly
Na začátku září jsme ve velkém sále kulturního domu udělali na čtr-

náct dní výstavu, představující průřez dílem letos devadesátiletého kuři-
mského malíře Rudolfa Kondeie. V pondělí 19. září jsme pak odstartovali 
sezónu divadelním představením Agnes Belladonne. To jsem domlouval 
už v prosinci 2010 a protože v něm jsou různé alternace a já chtěl tu, kde 
hraje Jan Kačer (zároveň režisér představení) a Nina Divíšková, kteří jsou 
vytíženi i jinými projekty, domluvil jsem se s agenturou, že jistotou bude 
až září 2011. Kdo si počká, ten se dočká. Týden před představením jsem 
se dozvěděl, že bohužel ze zdravotních důvodů ani jeden z nich nepřijede 
– pan Kačer leží v nemocnici a je po operaci, paní Divíšková musela ze 
zdravotních důvodů skončit zřejmě v tomto představení natrvalo. Přijeli 
tedy Ivan Vyskočil a Jana Šulcová. Samotné představení se někomu líbilo 
moc, někomu moc ne. Byl to nesporně silný text o tom, čím komu je di-
vadlo. Děj se odehrával v divadelní šatně po stále tomtéž představení – po 
jeho premiéře, třicáté, sté, dvousté, třísté a třísté třicáté repríze. Protago-
nisté – stárnoucí slavná herečka Agnes, nastupující diva Anna, kostymér-
ka, herec a zároveň životní partner Agnes, producent a novinář odhalovali 
své názory na magii divadla a život vůbec. Pro Agnes bylo divadlo vším 
a hrála až do fyzického sebezničení (také v šatně po třísté repríze umírá, 
umřít na scéně by bylo neprofesionální), pro producenta vše bylo otázkou 
peněz a Anna sice toužila po slávě a divadle, ale život by za něj nedala. No-
vinář pak nevěděl, má-li sloužit umění nebo povrchnosti čtenářů. Trošku 
mi přešel mráz po zádech, když jsem si uvědomil, že děj do značné míry 
odráží život manželů Jana Kačera a Niny Divíškové. A drobná perlička o 
tom, jak magie divadla funguje: po jednom představení odhodí herec v 
šatně frak tak, že spadne na zem, kostymérka ho zvedne a vypráší. Z fraku 
se vyvalí špína a prach. V sále to jen zahučelo. To musí být na pódiu pěkný 
nepořádek! Kdepak! Pódium bylo čistě vytřeno, ten prach na fraku byla 
rekvizita ukazující v dokonalé zkratce divadelní pozlátko i bídu.

V úterý 20. září mne ráno čekal mail od barytonisty Jakuba Pus-
tiny, který měl zpívat na zahajovacím koncertu Spolku přátel hudby ve 
středu 21. Všechno je špatně, mám něco s hlasivkami, nevypadá to, že by 
se to do zítřka změnilo. Co budeme dělat? Doufat, pomyslel jsem si, a do-
mluvili jsme se, že pokud bude zle, promyslí, jak by představení odzpívala 
sopranistka Marta Reichelová a odehrál klavírista Richard Pohl bez něj. 
Pan Pustina je jeden z nejpoctivějších profesionálů, které znám. Ač pod 
antibiotiky, přijel, v šest večer zkusil zazpívat se slečnou Reichelovou za-
čátek duetu a bylo jasné, že to nejde. Takže zůstal alespoň do začátku pro-
gramu, aby ukázal lidem, že tu opravdu je (a nejel na nějaký lepší kšeft) a 
že zpívat nemůže a domluvil se s námi, že jako bonus dostaneme zdarma 
vstupenky na koncert těch nejlepších z mezinárodní pěvecké soutěže, kte-
rou pořádá 20. května ve Žďáře nad Sázavou. A dva zdraví umělci odvedli 
pak večer strhující výkon, lidé byli nadšeni. 

Filipika proti publicistům
Dovolte ještě jednu poznámku k tomuto koncertu. Kabelovka 

KTN zřejmě začátek cyklu SPH nepovažuje za dost důležitý, aby z něj 
přinesla reportáž. Pan Kadlec, alias Kotva KA přišel. Sice pozdě, ale nasní-
mal pěkné obrázky z vystoupení, a pak udělal s umělci rozhovor. Bohužel, 
protože vše věděl sám a nejlíp, dozvěděli jsme se pak v televizi, že tu zpí-
vala slečna Marta Reichelová duety z operet s Jakubem Pustinou. A pak 
věřte médiím… Pořadatel neví, na koho se má čílit víc.

Medové dny
Medové dny jsou tradiční součástí kuřimské kultury na začátku 

podzimu. Letos se konaly 1. a 2. října na kuřimském zámku. Počasí přálo, 
možná až moc, návštěva byla slušná. Spočetli-li bychom dospělé i děti, 
jistě počet překročil tisícovku. Většina lidí asi byla spokojena. Tedy, ně-
kteří to při odchodu hlásili, protože jsem seděl u pokladny, vím to. Ti, co 
spokojeni nebyli, to dali také vědět. Důvodů byla celá řada. Tak třeba – 
vstupné. Bylo třicet korun na dospělého a den. „Jak si dovolujete vybírat 
vstupné?“ ptal se občan. „No ono to něco stojí, uspořádat Medové dny,“ 
pokusil jsem se bránit. „Kdybych to věděl, tak bych sem nešel. Nezapla-
tím,“ pravil občan. „A jak víte, že tu Medové dny jsou?“ zeptal jsem se. 
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„Přece z plakátu,“ pravil občan. „Támhle zrovna jeden visí!“ „Aha,“ řekl 
jsem. „A můžete mi přečíst tenhle řádek?“ ukázal jsem na řádek, kde bylo 
bílé na černém: vstupné dospělí 30 Kč, děti zdarma. „Čtu jen to, co chci,“ 
uzemnil mne občan a odešel středem. Upřímně řečeno, důvodem sym-
bolického vstupného bylo nejen, abychom se vešli do rozpočtu na akci, 
ale i eliminovat bezdomovce a podobné živly, které by se táhly za laciným 
burčákem. 

Dál jsem se dozvěděl (v neděli), že je škoda, že tem nebyla muzi-
ka pro starší, třeba harmonika. Těm ovšem patřil sobotní program, kde 
Brněnská heligonka hrála pět hodin lidovky. Což můžu doložit i fotogra-
fiemi a svědectvím několika set seniorů. Jen tak mimochodem, sobota 1. 
října byl Den seniorů. Dál mi jeden pán přišel několikrát vynadat a řici 

mi, že jsem debil, protože dovolím, aby ty písničky od Beatles hráli tak 
nahlas, a tohle není žádná akce pro puberťáky. A je tu přece tolik hodnot-
nější hudby, než nějakej bigbít. Snažil jsem se mu vysvětlit, že ti pánové, 
kteří tuhle muziku napsali, jsou už v důchodovém věku nebo mrtví, že 
puberťáci poslouchají něco úplně jiného, a že to by teprve koukal, co to 
je, když je hudba nahlas. Marně. Nu a tak nám hezky uběhl den v dialogu 
s občany. 

Součástí programu byly tři výstavy, promítání večerníčkových fil-
mů pro děti, koncert pěti kapel za dva dny, vystoupení jezdeckého oddílu 
TJJ Lucky Drásov a předávání kulturních cen s dalšími třemi krátkými 
vystoupeními. 

Ve výtvarné soutěži dětí na téma „Mařenka a Jeníček navrhují per-
níček“ vyhráli mezi základními školami žáci z Tyršovky před Komendou 
a Jungmannkou, mezi MŠ pak druhé a třetí místo sice putovalo do Kuřimi 
– MŠ Jungmannova a Zborovská, ale o jediný hlas poprvé vyhráli přes-
polní – MŠ Jinačovice. Všechny zúčastněné školy dostaly od pořadatelů 
nějaké ty perníčky, první tři místa v každé kategorii perníkový diplom a 
vítězové pak krásné perníkové chaloupky.

Závěr medových dní byl ve znamení předávání cen za Kuřimské 
kulturní činy. Ty by měly být každoročně udělovány po skončení umě-
lecké sezóny. Zkratka říká, že by se mohly jmenovat KuKuČ a bylo jich 
letos uděleno sedm. Ve dvou kategoriích nebyly uděleny – Mecenáš roku 
a Vytváření mediálního obrazu kuřimské kultury. V té druhé kategorii 
prostě kulturní výbor naznal, že nikdo není tak dobrý, aby mohl dostat 
cenu, mecenáši sice v Kuřimi jsou, ale nechtějí, aby se to o nich vědělo, že 
by se na ně s prosbou o pomoc obracel kdekdo další. Seznam oceněných 
najdete v této Zlobici.

Kuřimská básnířka
Když jsem dostal pozvánku na sobotu 17. září do Clubu Escape 

na křest básnické sbírky Stoupání od kuřimské básnířky Kateřiny Suka-
čové, šel jsem rád a plný zvědavosti. Sálek klubu byl plný, tedy přes 40 
lidí. Autorka je jemná distingovaná paní středního věku a přiznám se, že 
taková je pro mne i její poezie. Kultivovaná, bez rozmáchlých gest a vel-
kých slov, popisující život bez velkých kotrmelců a rozervanosti, ale pře-
sto ukazující dramata naší existence. Autorka dala sbírce podtitul Naivní 
sbírka horizontální poezie. Horizontální poezie proto, že kromě kompo-
zice jednotlivých básní, která je svou povahu vertikální, tedy báseň se čte 
shora dolů, jde i o to, jak jsou zkomponovány, seřazeny básně vedle sebe. 
Sbírka obsahuje oddíly Kameny, Domy, Města a Krajiny. Měl-li bych ně-
jak interpretovat směr, který toto řazení naznačuje, tak snad od soukromí, 
často jakési privátní úzkosti a uzavřenosti, až po otevření se světu, obzoru. 
Básničky jsou to krátké, spíš jakési drobné reflexe, ale ukazují sečtělost 
autorky, cit pro jazyk, schopnost detailu. Kniha vyšla ve vydavatelství Tri-
bun EU, Brno, 2011, měla by se dát objednat na www.knihovnicka.cz a 
jeden exemplář máme v kuřimské knihovně. Takže pro štamgasty jedna z 
básní, která podle mne dokazuje, jak autorka přesně cítí metrum (v tomto 
případě daktylské).

***
Sbíral jsem korálky ztracených vzpomínek,

sbíral jsem písničky zahrané falešně,
které jsem poztrácel na cestě klikaté,
na cestě klikaté, dlouhé a blouznivé.

Běžel jsem pozpátku, stopy se zmenšují,
běžel jsem do nitra

Do Země JÁ

Knížka je to útlá, vpravdě kapesního formátu a myslím, že za pře-
čtení rozhodně stojí.

Pohled k obzoru
Ve středu 19. října nás čeká koncert paní Věry Špinarové a Bandu 

Adama Pavlíka. V pondělí 3. října, kdy tyto stránky píši, klesl počet vol-
ných vstupenek pod deset. Takže asi bude vyprodáno.

Z větších akcí nás pak do konce roku ještě čeká Moravanka a její 
vánoční koncert, který jsme naplánovali na neděli 11. října v 18 hodin. 
Vstupné 120 a 100 Kč, předprodej od 15. října. Lahůdkou by měl být 
koncert amerického gospelového zpěváka Lee Andrewa Davisona (po-
kud si pamatujete na film Šakalí léta, jak tam rozjede černoch a černoška 
parádní hudební nářez v hotelu, tak to je on) za doprovodu jazzového tria 
v čele s kontrabasistou Vítem Fialou (ten tu byl s Evou Pilarovou). Koná 
se ve velkém sále v pondělí 12. prosince, vstupné bude 100 Kč a klavíristu 
Radima Linharta posadíme k našemu klavíru, který prošel generální opra-
vou za 100.000 Kč. Ovšem srovnatelné klavíry mají hodnotu asi čtyřikrát 
vyšší, byla tedy oprava úsporným řešením. 

Přeji Vám všem, abyste si z nabídky kulturních pořadů vybrali ten 
pravý a abyste si odnesli ty nejlepší kulturní zážitky.

Jiří Brabec
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Nové programy v 
Městské knihovně 
Kuřim
Cyklus přednášek – Vybra-
né kapitoly z dějin umění

Městská knihovna v dospělém oddělení 
pořádá pro občany z Kuřimi i okolí pravidelné 
programy a kurzy. Mezi které patří Počítačové 
kurzy, které jsou v současnosti ve dvou úrov-
ních: Jak na PC – kurz pro začátečníky (práce 
s PC, internetem a Wordem) a Nové technolo-
gie (Facebook a Skype). Tyto kurzy probíhají 
každý měsíc již dva roky mimo letní prázdniny, 
školení absolvovalo okolo dvou set frekven-
tantů. Mezi další pořádané akce patří výtvarné 
kurzy: korálkování, výroby dětských hraček a 
panenek, zdobení perníků a další. Stejně tak si 
mohou zájemci přijít vyslechnout přednášky na 
různá témata. Mezi nejoblíbenější patří cesto-
vatelské besedy, kdy oslovujeme cestovatelé z 
Kuřimska a jiných míst a měst. Aby se s námi 
podělili o zkušenosti a krásy z české kotliny, ale 
i z dalekých krajů. Stejně tak si své posluchače 
našla témata, která se týkají zdraví a zdravého 
životního stylu.

Nově jsme se rozhodli do činnosti 
knihovny zařadit témata, která byla žádána. 
Požadavky přicházely většinou od aktivních se-
niorů, kteří se účastní pod záštitou Masarykovy 
univerzity Brno tzv. Univerzity třetího věku.

Proto jsme se rozhodli zařadit do naší 
činnosti spolupráci s lektorkou dějin umění a 
vytvořili jsme tak cyklus přednášek – Vybrané 
kapitoly z dějin umění. 

Cyklus bude obsahovat celkově 9 před-
nášek, které budou mít vždy tématicky zaměře-
nou část. 

Jako první bude prezentováno téma Jes-
kynní malby a megalitické stavby. Tato přednáš-
ka cyklu se uskuteční v pondělí 24. října v 17.00 
hod a bude věnována pravěkému umění.. Úvod 
– pochopení dějin umění (kdy umění vzniká, 
účel umění, kontext uměleckého díla, kánon a 
tvůrčí svoboda).

Jeskynní malby – umění magdalénienu 
- kdy, jak a proč vznikaly, jejich vztah k nábo-
ženství. Megalitické stavby – umění neolitu - 
menhiry a henge – řád versus chaos. Inspirace 
pravěkým uměním v tvorbě současných uměl-
ců. 

Přednášky budou pořádány pravidelně 
každý měsíc a to od října 2011 do června 2012. 
Vstup na přednášky je volný, ale je třeba si v 
dospělém oddělení knihovny podat přihlášku. 
Přednášky budou o rozsahu dvou vyučovacích 
hodin, témata budou prezentována populárně 
naučnou formou včetně bohatého obrazového 
materiálu. 

Seznámíte se s novými postřehy, pod-
něty k zamyšlení a odlišnými názory na umění 
prostřednictvím lektorky kurzu Mgr. Pavly Hr-
dinové, která je inspirována knihou Paula John-
sona Dějiny umění – Nový pohled.

V cyklu budou následovat témata Staro-
věký Egypt, Umění starověkého Řecka, Umění 
starověkého Říma, Renesance a manýrismus, 
Realismus 16. a 17. století, Rozpory umění 19. 

století, Počátky moderního umění, Nebezpečí a 
možnosti současného umění.

Cyklus přednášek lze absolvovat jako ce-
lek nebo je možné přijít pouze na vybrané téma. 
Vždy je ale nutné se na přednášku přihlásit.

V případě pozitivních ohlasů budou té-
mata cyklů rozšířena, zatím uvažujeme nad té-
maty naše zdraví či dějiny hudby a hudebních 
žánrů. Ale záleží především na vaší odezvě a 
návštěvnosti akcí.

Doufáme, že jsme novými tématy potě-
šili své příznivce a budeme se těšit na setkání v 
našem víceúčelovém sále dospělého oddělení 
knihovny.

Mgr. Eva Jourová

Podhorácké muzeum v Předklášteří, po-
bočka Muzea Brněnska, zve na výstavu AUTO-
GRAMY SLAVNÝCH ze sbírky Hany Taušové. 
K vidění je na tři stovky podpisů našich i zahra-
ničních herců, hudebníků, režisérů, sportovců, po-
litiků, spisovatelů, výtvarníků a jiných zajímavých 
osobností.

Výstava je otevřena od 4. října do 6. listopa-
du 2011, součástí výstavy je autogramiáda 23. 10.  
Prohlídky denně mimo pondělí 8.00 - 11.30, 13.00 
- 15.30 hodin, 28. 10. otevřeno, tel.: 549 412 293, 
e-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz
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Kuřimské kulturní ceny udě-
leny

Na konci Medových dní předali pan starosta Sukalovský a mís-
tostarosta Štarhy sedmi historicky prvním nositelům ceny za Kuřim-
ské kulturní činy sezóny 2010-2011. Stali se jimi:

Kategorie za vytváření kultury všeního dne - Cafe LiLi
Majiteli Cafe LiLi jsou pan Michal Štěpánek a paní Yveta Pučalí-

ková. Cafe LiLi otevřeli v srpnu 2006 s ideou vytvořit kavárnu, kde by si 
kuřimští občané a návštěvníci odpočinuli, poseděli u dobré kávy a zákus-
ků. Cafe LiLi je jediným obchodem na náměstí 1. května, který dokázal 
spojit nenásilně a organicky stylový interiér v mírně konzervativním du-
chu s přirozeným přechodem do prostoru náměstí, přičemž myslel i na 
děti potenciálních zákaznic. Samozřejmostí je kvalitní a široký sortiment 
nabízený vkusnou formou a decentní obsluha. 

Za koncepci a dramaturgii - Club Escape
Club Escape, umístěný v historických prostorách sklepení kuřim-

ského zámku je vzorným příkladem spojení historických prostor a moder-
ního, stylově čistého interiéru. Takto byl otevřen v prosinci 2008 a jeho 
program se od té doby vyvíjel. Kromě tanečních akcí v pátek a v sobotu 
přináší i živou hudbu menšinových žánrů (jazz, world, etno, alternativa a 
podobně) a od sezóny 2010-2011 i filmový klub, jehož dramaturgem je 
Ondřej Kaláb. Tento páteřní program doplňují i další akce – výstavky, ces-
topisné přednášky a další. Club Escape provozuje Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště Kuřim.

Talent roku - Kateřina Vašíčková 
Kateřina Vašíčková je občankou Kuřimi, ročník 1994. Na Základní 

umělecké škole studuje pod vedením paní učitelky Nadi Chocholáčové 
obor kytara a umělecké úspěchy zaznamenala i v předchozích sezónách. 
V sezóně 2010-2011 vyhrála postupně okresní, krajské i celostátní kolo 
soutěže ZUŠ vyhlášené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v 
sólové hře na kytaru. K tomu přidala druhé místo v celostátním kole v 
kategorii komorní hra v duu s další kuřimskou žákyní ZUŠ Martinou Pi-
jákovou, dále v této sezóně získala druhou cenu v mezinárodní kytarové 
soutěži v Dolném Kubíně na Slovensku a čestné uznání na mezinárodní 
soutěži při kytarovém festivalu v Brně. Pravidelně a ochotně vystupuje na 
akcích v Kuřimi.

Talent roku - Cantando
Cantando je dětský pěvecký sbor ZUŠ Kuřim, vedený paní uči-

telkou Pavlínou Zámečníkovou. Je veden tak, aby žáky zpívání bavilo 
a nenásilně byly rozvíjeny jejich schopnosti. Svou výjimečnou úroveň 
prokázal letos vítězstvím na Krajské soutěžní přehlídce pěveckých sborů 
Jihomoravského kraje a postupem na celostátní přehlídku v Uničově , kde 
úspěšně reprezentoval Kuřim. Cantando má na svém kontě řadu vystou-
pení v Kuřimi i okolí, je přirozeným inkubátorem talentů pro kuřimský 
smíšený pěvecký sbor K dur. 

Umělecký výkon roku - Radmila Sedmíková
Radmila Sedmíková je kuřimskou občankou, ročník 1987. V se-

zóně 2010-2011 ukončila studium hry na akordeon na místní ZUŠ pod 
vedením paní učitelky Pavlíny Zámečníkové. Už v předchozích letech 
dosahovala vynikajících výsledků v soutěžích ZUŠ organizovaných Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy i v mezinárodních soutěžích. 
Tuto sérii vítězství završila letos, když postupně vyhrála okresní, krajské i 
celostátní kolo, ve kterém obhájila vítězství z roku 2008. 

Umělecký výkon roku - K dur
Kuřimský smíšený pěvecký sbor K dur založila v r. 2008 jeho sou-

časná sbormistryně Pavlína Zámečníková. Nyní má sbor 25 členů, z nichž 
jen několik má hlasovou průpravu a předchozí zkušenosti se sborovým 
zpěvem. Sbor dosáhl v této sezóně výrazných úspěchů. K největším pa-
tří 2. místo čili stříbrné pásmo na V. mezinárodním festivalu adventní a 
vánoční hudby v Bratislavě a zlato ze 4. ročníku soutěže sborů Festival 
Dr.Antonína Tučapského ve Vyškově. Kromě toho, že K dur pravidelně 
účinkuje v Kuřimi na akcích pořádaných městem, je sám organizátorem 
kulturního života města a funguje i jako dobrá parta.  

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře - Jiří Vichta
Pan Jiří Vichta byl celý svůj dosavadní umělecký život jednak učite-

lem hudby, jednak výkonným umělcem, hrajícím v různých orchestrech. 
Do Kuřimi přišel v roce 1989 jako ředitel Lidové školy umění, později 
Základní umělecké školy a v této funkci působí dosud. Pod jeho vedením 
se ZUŠ Kuřim stala jednou z nejlepších škol v jihomoravském kraji, jejíž 
žáci zaznamenali mnoho výrazných úspěchů v uměleckých soutěžích, vel-
ké množství žáků ZUŠ pokračovalo ve studiích na uměleckých středních 
i vysokých školách a i po materiální stránce se škola v nové budově trans-
formovala v jednu z nejhezčích škol v republice. Pan Jiří Vichta v letech 
2001 – 2007 měl na starosti i kulturu a provoz v Kulturním domě, nejvý-
znamnější organizaci nabízející kulturní vyžití v Kuřimi. Po dlouhé době, 
kdy v Kuřimi kulturní zařízení nefungovalo, ho přivedl k novému životu. 
Pan Jiří Vichta sice se svou rodinou žije v obci Závist, ale více než dvě 
desetiletí svého života věnoval kulturnímu rozvoji Kuřimi.

Jiří  Brabec

Pan Jiří Vichta přejímá od starosty pana Draga Sukalovského křišťálo-
vou plaketu za Kuřimský kulturní čin. Byl jediný z oceněných, kdo nevěděl, že 
si půjde pro vyznamenání. V pozadí mu tleská nastoupený sbor K dur.
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Nový projekt v jinačovské 
knihovně

Se začátkem nového školního roku startuje v jinačovské knihovně 
nový a unikátní projekt. Protože se do naší krásné obce stěhují stále nové 
rodiny, které nemají možnost znát historii obce nebo vědět, kde v okolí 
jsou různá památná místa, rozhodla jsem se, že je hravou a nenásilnou 
formou s historií obce a s krásami okolí seznámím.

V knihovně je proto naplánováno pět populárně-naučných stezek, 
které budou v závislosti na počasí probíhat od září do března 2012.

První z nich proběhla v sobotu 10. 9. 2011 a byl o ní neskutečný 
zájem. K putování se dostavilo 25 dětí (ve věku od deseti měsíců do dva-
nácti let) za doprovodu jedenácti dospělých. Ve spolupráci s kronikářem 
a knihovníkem Břetislavem Bémem jsme dětem připravili dopoledne se 
soutěžemi, úkoly a s poznáváním okolí Jinačovic. 

Nejdříve jsme se zastavili u části Hitlerovy dálnice, poté děti sbí-
raly po cestě rozházené obrázky, statečnější vylezly na začátku lesa na 
myslivecký posed. “U Zeleného stolu”, kde kdysi sedával hrabě Ypsilanti, 
manžel majitelky hradu Veveří, jsme si udělali sváteční piknik plný dobrot 
a splnili několik zábavných úkolů. U pietního místa “U Rumunů” (kteří 
zde zahynuli během 2. světové války) jsme si zahráli na vojáčky a na závěr 
jsme skončili před mysliveckou chatou, kde zrovna probíhaly střelby. 

Akce se nádherně vydařila (včetně počasí), tak snad i ta následující 
proběhne podobně.

Na děti, které absolvují všech pět plánovaných stezek, bude čekat 
v knihovně pěkná knižní odměna. Děti ve věku od 6 do 10 let budou mít 
také přednostní právo na účasti na Noci s Andersenem v březnu 2012.

Více informací a fotografií najdete na stránce knihovny: www.jina-
covice.cz/knihovna

Za obecní knihovnu JInačovice, Šárka Ondrušková

z regionu

Pietní akt 
k uctění památky tragicky zesnulé spisova-
telky Simony Monyové, 12. srpna 2011

Ve středu 3. 8. 2011 zasáhla nejen mě, ale celé Brno a především ce-
lou čtenářskou obec zpráva, že tragicky zemřela naše oblíbená spisovatelka 
Simona Monyová. Byla to zpráva natolik šokující, že jí nikdo v první chvíli 
nemohl uvěřit. A zcela nepochopitelné pro nás bylo i další zjištění, že její život 
byl ukončen rukou jejího muže.

Simoniny knihy byly a jsou dlouhodobě nejprodávanější a v žebříčcích 
prodejnosti pravidelně obsahují první místa, v knihovnách patří mezi ty nejpůj-
čovanější (jinačovská knihovna není vyjímkou). Na facebooku vznikla stránka, 
věnovaná Simoně Monyové, a právě tady jsme s ostatními čtenáři a čtenářkami 
sdíleli svoje vzpomínky, názory a žal nad ztrátou výjimečné autorky. 

Protože jsme se chtěli o svou bolest podělit, uspořádali jsme na Mo-
ravském náměstí v parku u fontány 12. srpna pietní akt. Bylo to setkání lidí, 
kteří se sem se Simonou přišli rozloučit, položit kytku či zapálit svíčku. Přišlo 
několik desítek příznivců, také zájem médií byl velký, i když reportéři z novin 
i z televizí očekávali spíš nějakou aféru a byli zklamaní, že akce proběhla ne-
násilně a v klidu.

V současné době vychází knihy o životě a smrti autorky. První z nich 
se jmenuje “Tragický osud spisovatelky Simony Monyové”, autorka Michaela 
Košťálová, druhá “Simona Monyová, život a smrt”, od Richarda Sachera. 

Simonina rodina ovšem chystá vlastní knihu, která by měla objasnit 
celý život známé spisovatelky. „Knihu chystáme my - synové a bratr Simony 
a rodinný přítel Jef Kratochvil. Od ostatních knih se distancujeme, nemáme s 
nimi nic společného ani jejich autoři nás nekontaktovali,“ napsal syn Michal 
Ingr na facebooku. Rodina trvá na tom, že kvalitní biografie vyžaduje delší 
přípravu. „Simona si nezaslouží, aby vyšel blábol. Pět lidí tak bude knihu o 
Simoně psát ještě dalších pět měsíců,“ dodal Urbánek.

Kniha o Simoně napsaná jejími nejbližšími vyjde v únoru 2012. 
Šárka Ondrušková, Obecní knihovna Jinačovice

Stránky Simony Monyové: www.monyova.cz
Na Facebooku: http://www.facebook.com/simona.monyova

Více o pietní akci: http://knihovna.obecjinacovice.cz/



Sem přijde leták Let1110zl Sem přijde leták Let1110zl Sem při-
jde leták Let1110zl



Sem přijde leták Let1110zl Sem přijde leták Let1110zl Sem při-
jde leták Let1110zl
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 23/2011 ze dne 23. 8. 2011
384/2011 RM jmenuje na návrh tajemnice městského úřadu dle § 102 

odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, do funkce vedoucího odboru majetkoprávního 
Městského úřadu Kuřim Mgr. Petra Kavku s účinností od 12. 10. 
2011 na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovo-
lenou. Termín plnění: 12. 10. 2011 (KÚ)

385/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
17. 8. 2011 v bodě č. 3 a schvaluje body č. 1, 2, 4, 5, 6. Termín 
plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

386/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
realizaci akce „Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Komen-
ského“, se zhotovitelem Pozemstav Brno, a.s., se sídlem Masaryko-
va č. o. 31, č. p. 427, 656 22 Brno, kterým se mění rozsah prací, čas 
plnění a cena za dílo. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

387/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na 
realizaci akce „Oprava sociálních zařízení v budovách MŠ Komen-
ského a MŠ Zborovská“ se zhotovitelem TROIA AREA, s.r.o., se 
sídlem Brno, Cejl 58/72, PSČ 602 00, kterým se mění rozsah pra-
cí, čas plnění a cena za dílo. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

388/2011 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateř-
ské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, ve výši 27.604,- Kč na výměnu 3 WC v budově mateř-
ské školy Komenského 1011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

389/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2011/D/0033 spočívající v provedení stavby „Obnova VO Ne-
rudova – B. Němcové“, s firmou ELQA s.r.o., se sídlem Blanenská 
1856, 664 34 Kuřim. Termín plnění: 1. 10. 2011 (OIRR)

390/2011 RM bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího odboru 
správního a vnitřních věcí Mgr. Lukáše Rafaje ke dni 31. 8. 2011 
a s účinností od 1. 9. 2011 pověřuje tajemnici úřadu Mgr. Alenu 
Zimmermannovou řízením odboru správního a vnitřních věcí, a 
to do 31. 12. 2011. Termín plnění: 1. 9. 2011 (TAJ)

391/2011 RM souhlasí a podporuje optimalizaci středního školství v 
okrese Brno-venkov. Termín plnění: 23. 8. 2011 (1. MST)

392/2011 RM ukládá vedoucímu odboru investičního a regionálního 
rozvoje MěÚ Kuřim vypracování tabulky investičních akcí, kde 
bude uveden původní rozpočet, skutečný stav, rozdíl, a to do 31. 8. 
2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 24/2011 ze dne 29. 8. 2011
393/2011 RM souhlasí se vzdáním se práva odvolání proti rozhodnutí č. 

j. JMK 121984/2011 ze dne 29. 8. 2011, ve kterém rozhodl Krajský 
úřad Jihomoravského kraje, odbor školství o zápisu nového místa 
výkonu činnosti a změny celkové kapacity mateřské školy, školní 
jídelny – výdejny a školní jídelny Mateřské školy Kuřim, Zborov-
ská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, v rejstříku 
škol a školských zařízení, které bylo Městu Kuřimi doručeno dne 
29. 8. 2011. Termín plnění: 29. 8. 2011 (OŽÚ)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

25/2011 ze dne 7. 9. 2011
394/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 31. 8. 2011. Termín 

plnění: 7. 9. 2011 (STA)
395/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 240.000,- Kč z ORG 1008 

0000 00 „Projekty a studie“ na zpracování projektových dokumen-
tací zateplení a výměna oken MŠ Jungmannova, MŠ Komenské-
ho a ZŠ Komenského, na zpracování energetického průkazu bu-
dov a úpravy energetických auditů. Termín plnění: 31. 10. 2011 
(OIRR)

396/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení na zateplení a výměnu 
oken MŠ Komenského, s firmou MENHIR projekt, s.r.o., se síd-
lem Brno, Štýřice, Horní 729/32, PSČ 639 00, která předložila nej-
výhodnější nabídku ve výši 54.600,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 
31. 10. 2011 (OIRR)

397/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení na zateplení MŠ Jung-
mannova, s firmou MENHIR projekt, s.r.o., se sídlem Brno, Štý-
řice, Horní 729/32, PSČ 639 00, která předložila nejvýhodnější 
nabídku ve výši 36.000,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 10. 2011 
(OIRR)

398/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení na zateplení a výměnu 
oken ZŠ Komenského, s firmou MENHIR projekt, s.r.o., se sídlem 
Brno, Štýřice, Horní 729/32, PSČ 639 00, která předložila nejvý-
hodnější nabídku ve výši 72.000,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 
10. 2011 (OIRR)

399/2011 RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a 
povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené 
dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu“ mezi Městem Kuřim a Svazkem vodo-
vodů a kanalizací měst a obcí (majitel stokové sítě v obci Lipůvka), 
se sídlem 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice. Termín plnění: 31. 
12. 2011 (OIRR)

400/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Kuřim, 
Hybešova – Projektová dokumentace pro výstavbu odlehčovací 
komory“ s firmou JV PROJEKT VH, s.r.o. se sídlem Kosmákova 
1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, kterým se mění předmět díla, 
termíny plnění a cena díla. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OIRR)

401/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. 
č. 2455/2 a parc. č. 2455/7, vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV 
č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břeme-
ne. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 30. 6. 2013 
(OMP)

402/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 
2642/555, parc. č. 2636/1 a parc. č. 2642/710, vše v k. ú. Kuřim, 
obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady 
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na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Termín pl-
nění: 30. 6. 2013 (OMP)

403/2011 - RM ruší usnesení č. 381/2011. Termín plnění: 7. 9. 2011 
(OIRR)

404/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 1 pole silniční-
ho zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi s p. Pavlem Spáčilem, IČ 
665 65 961, na dobu určitou v termínech od 14. 9. 2011 do 14. 12. 
2011 a od 1. 3. 2012 do 1. 6. 2012 k umístění reklamní tabule za 
cenu 2.160,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 9. 2011 (OIRR)

405/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 1 pole silniční-
ho zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi s p. Jiřím Kamanem, IČ 
49483579, na dobu určitou v termínu od 14. 9. 2011 do 14. 1. 
2012 k umístění reklamní tabule za cenu 1.440,- Kč vč. DPH. Ter-
mín plnění: 30. 9. 2011 (OIRR)

406/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 1 pole silnič-
ního zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi s p. Janou Hedbávnou, 
IČ 76234169, na dobu určitou v termínu od 14. 9. 2011 do 13. 
9. 2012 k umístění reklamní tabule za cenu 4.320,- Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 30. 9. 2011 (OIRR)

407/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy na výpůjčku 2 polí silničního 
zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi „Občanskému sdružení pro re-
alizaci silničního obchvatu města Kuřimi“, IČ 265 62 63, na dobu 
určitou v termínu od 15. 9. 2011 do 14. 9. 2012 k propagaci trasy 
jižního obchvatu Kuřimi. Termín plnění: 30. 9. 2011 (OIRR)

408/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 93/2007 o 
nájmu rybníka Srpek. Termín plnění: 1. 10. 2011 (OŽP)

409/2011 RM schvaluje závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 
města Kuřimi ze dne 25. 8. 2011. Termín plnění: 7. 9. 2011 (KÚ)

410/2011 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města, dle soupisu v 
příloze. Termín plnění: 30. 9. 2011 (KÚ)

411/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování datových slu-
žeb mezi Městem Kuřim a KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s.r.o. se 
sídlem Ruská 473/8, 101 00 Praha 10, IČ 48150029, pro Městkou 
knihovnu Kuřim a s vypovězením stávající smlouvy č. 255/2004 
o poskytování datových služeb prostřednictvím televizního kabe-
lového rozvodu (TKR) pro Městskou knihovnu Kuřim. Termín 
plnění: 30. 9. 2011 (KÚ)

412/2011 RM bere na vědomí zvýšení platového stupně ředitelky Ma-
teřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěv-
kové organizace, Mgr. Lenky Slámové od 1. 9. 2011 dle přílohy. 
Termín plnění: 30. 9. 2011 (OŽÚ)

413/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
31. 8. 2011 a schvaluje bod č. 1 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 
7. 9. 2011 (OIRR)

414/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
zakázky „Bezpečnostní stojany pro jízdní kola“, schvaluje výzvu k 
podání nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise dle přílohy. Termín plnění: 30. 9. 2011 (KÚ)

415/2011 RM schvaluje výpůjčku 1 ks jarmarečního stánku Sportovní-
mu klubu Kuřim, se sídlem U Stadionu 679, IČ 44947712, oddílu 
házené, na akci „Dětský sportovní den“. Termín plnění: 7. 9. 2011 
(OMP)

416/2011 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. v platném znění rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce a 
nájemních smluv, jejich předmětem bude výpůjčka nebo nájem 
jarmarečních stánků, do kompetence Odboru majetkoprávního 
Městského úřadu Kuřim. Výše nájmu je stanovena na 500,- Kč/
ks/den + 20% DPH + kauce 1.000,- Kč/ks. Termín plnění: 7. 9. 
2011 (OMP)

417/2011 RM schvaluje, na základě zmocnění v ustanovení § 18 zák. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
v platném znění, a v souladu s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) 
zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nařízení Města Ku-

řim, kterým vydává Tržní řád. Termín plnění: 1. 10. 2011 (OŽÚ)
418/2011 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby č. 

2011/B/0050 s Ing. Jiřím Lhotákem, bytem Kuřim, dle přílohy C. 
Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

419/2011 RM schvaluje podání žaloby u Okresního soudu Brno-venkov 
na vyklizení bytu č. 847/x na nám. Osvobození 847 v Kuřimi, uží-
vaného bez právního důvodu paní Věrou P., trvale bytem Kuřim. 
Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

420/2011 RM schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č. 947/xx s příslušenstvím umístěného ve II. NP bytového 
domu č. p. 947 na ul. Wolkerova v Kuřimi. Výkonem rozhodnutí 
se pověřuje Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocian, 
soudní exekutor, Veveří 125, Brno. Termín plnění: 31. 10. 2011 
(OMP)

421/2011 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 900/x umístěného ve II. 
NP bytového domu v ul. Na Královkách panu Jaromíru S., trvale 
bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského záko-
níku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 31. 10. 2011 
(OMP)

422/2011 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 832/x umístěného ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu na ul. Zborovská manže-
lům Emilu a Miluši S., trvale bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 
2 písm. b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 
Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

423/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností v bytovém družstvu“ mezi prof. RNDr. De-
meterem Krupkou, DrSc., trvale bytem Slatinky, a prof. RNDr. 
Olgou Krupkovou, DrSc., trvale bytem Ostrava a Mgr. Olgou 
Krupkovou, trvale bytem Branka u Opavy, a schvaluje budoucí 
pronájem bytové jednotky č. 1468/xx členu Bytového družstva Sv. 
Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 – paní Mgr. Olze Krupkové, trvale bytem Branka u 
Opavy. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

424/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu práv a povin-
ností spojených s členstvím v družstvu“ mezi Adrianou Jarošovou, 
trvale bytem Brno, a manžely Bc. Romanem Janouškem, trvale 
bytem Moravské Budějovice, a Ing. Helenou Janouškovou, trvale 
bytem Nový Jičín, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
č. 1469/x členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se 
sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manže-
lům Bc. Romanu Janouškovi, trvale bytem Moravské Budějovice, 
a Ing. Heleně Janouškové, trvale bytem Nový Jičín. Termín plnění: 
31. 10. 2011 (OMP)

425/2011 RM souhlasí s výměnou bytu č. 947/xx (1+kk) za byt č. 947/
xx (1+kk) na ul. Wolkerova a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s paní Zuzanou Sarköziovou, trvale bytem Kuřim na dobu určitou 
do 12. 1. 2012, jejímž předmětem bude byt č. 947/xx. Termín pl-
nění: 31. 12. 2011 (OMP)

426/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ELSTAR 
PLUS, s.r.o., se sídlem Moutnice 333, IČ 60739070, jejímž před-
mětem je rekonstrukce elektroinstalace v bytu č. 1110/x na ul. 
Bezručova čtvrť 1110 v Kuřimi, za cenu 27.367,- Kč. Termín plně-
ní: 31. 12. 2011 (OMP)

427/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Pavlem Kavkou, trvale 
bytem Podlesí 7, Blansko, IČ 75664674, jejímž předmětem jsou 
zednické práce v bytu č. 1110/x na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, za 
cenu 81.102,- Kč. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

428/2011 RM souhlasí s umístěním sídla nově zakládané právnické oso-
by Správa nemovitostí Kuřim s.r.o., do budovy č. p. 950 na ul. Jung-
mannova v Kuřimi. Termín plnění: 30. 9. 2011 (OMP)

429/2011 RM souhlasí s umístěním sídla nově zakládané právnické oso-
by Správa budov Kuřim s.r.o., do budovy č. p. 950 na ul. Jungman-
nova v Kuřimi. Termín plnění: 30. 9. 2011 (OMP)
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430/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 947/xx umístěného ve IV. nadzemním podlaží by-
tového domu č. p. 947 na Wolkerově ul. s panem Mgr. Jaroslavem 
Fortelným, trvale bytem Kuřim, na dobu určitou do 31. 10. 2011 
za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Důvodem 
je vytopení bytu č. 947/x, který je v jeho vlastnictví. Termín plně-
ní: 31. 10. 2011 (OMP)

431/2011 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 
2011, dle přílohy. Termín plnění: 30. 9. 2011 (OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města   1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

26/2011 ze dne 20. 9. 2011
432/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 14. 9. 2011 se změ-

nami. Termín plnění: 20. 9. 2011 (STA)
433/2011 RM uděluje předchozí souhlas Centru sociálních služeb Ku-

řim, Zahradní 1275, Kuřim, k uzavření nájemní smlouvy s MUDr. 
L. Nekvapilem a MUDr. I. Laštůvkovou, jejímž předmětem je ná-
jem nebytových prostor v objektu Domu s pečovatelskou službou 
č. p. 1272 na ul. Zahradní v Kuřimi na dobu určitou do 28. 2. 2014 
za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení - ordi-
naci praktického lékaře. Termín plnění: 1. 10. 2011 (CSSK)

434/2011 RM uděluje souhlas s bezplatným využitím pozemku p. č. 375 
v k. ú. Kuřim dne 16. 10. 2011 v době od 14:00 do 17:00 hod. za 
účelem veřejné humanitární sbírky „Postavme školu v Africe“ or-
ganizaci Junák – svaz skautů a skautek České republiky, středisko 
623.16 Kuřim. Termín plnění: 14. 10. 2011 (OMP)

435/2011 RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu číslo 206/2005 ze 
dne 25. 7. 2005 v platném znění ve věci nájmu pozemku parc. č. 
3725, k. ú. Kuřim, uzavřené s Danuší Barborákovou, trvale bytem 
Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

436/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „ulo-
žení a provozu kanalizace, část stoky DN 300“ v rozsahu dle GP číslo 
2520-40/2009 ze dne 18. 6. 2009 na pozemcích parc. č. 2629/6, parc. 
č. 2629/7, parc. č. 2629/8 a parc. č. 2629/9, vše k. ú. Kuřim, jejichž 
vlastníkem je firma AB - OIL s.r.o., se sídlem Královická 1607/54, 100 
00 Praha 10 - Strašnice, IČ 62300288, jako povinný z věcného bře-
mene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
15.000,- Kč včetně DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese město Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

437/2011 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby č. 
2011/B/0055 s panem Ivem Smejkalem, bytem Kuřim dle přílohy 
C. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

438/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 
23/2007, kterým se prodlouží doba nájmu o 1 rok se ZD Čebín, 
se sídlem Čebín 448, IČ 136 95 924. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(OMP)

439/2011 RM schvaluje „Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o přenechání majet-
ku do užívání č. 70312/2007 ze dne 1 .8. 2007, týkající se předání 
nového majetku do užívání pořízeného v roce 2010. Termín plně-
ní: 30. 9. 2011 (KÚ)

440/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve výši 13.000,- Kč na projekt Family Po-
int Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2011 (KÚ)

441/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku kontej-
nerů pro separovaný sběr skla, dále schvaluje znění výzvy k podání 

nabídky a současně jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise 
ve složení podle návrhu se změnou. Termín plnění: 30. 9. 2011 
(CTSK)

442/2011 RM bere na vědomí v souladu s § 706 OZ přechod nájmu k 
bytu č. xxxx/x, Kuřim, ve prospěch pana Jozefa Bulvy, trvale bytem 
Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

443/2011 RM ruší usnesení č. 335/2011. Termín plnění: 20. 9. 2011 
(OMP)

444/2011 RM vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru (pro-
dejna se skladem) o výměře 59,56 m2 umístěného v I. nadzemním 
podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808, vše k. 
ú. Kuřim, za nájemné min. 75,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s 
roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

445/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Miloslavem 
Knotkem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 
xxxx/xx umístěného v XI. nadzemním podlaží bytového domu v 
Kuřimi na dobu určitou dvou let za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/
měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OMP)

446/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou GOOD 24 
s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, jejímž předmě-
tem je užívání části čelní stěny budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na 
nám. Osvobození v Kuřimi o výměře 14 m2 za účelem umístění 
reklamní plachty za nájemné ve výši 10.000,- Kč/rok bez valoriza-
ce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou se změnami. 
Termín plnění: 30. 11. 2011 (OMP)

447/2011 RM pověřuje odbor majetkoprávní MěÚ Kuřim jednáním s 
nájemci nebytových prostor v objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na 
nám. Osvobození ve věci zpoplatnění propagace jejich provozo-
ven. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OMP)

448/2011 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o partnerství č. 
33/2008 mezi Mikroregionem Kuřimka a Městem Kuřim k pro-
jektu „Propagace cestovního ruchu na Kuřimsku“. Termín plnění: 
31. 12. 2011 ( KÚ)

449/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
12. 9. 2011 a schvaluje body č. 1, 2, 3 dle zápisu v příloze. Termín 
plnění: 20. 9. 2011 (OIRR)

450/2011 RM schvaluje závěry z jednání Komise Zdravého města Rady měs-
ta Kuřimi ze dne 5. 9. a 12. 9. 2011. Termín plnění: 20. 9. 2011 (KÚ)

451/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Za-
teplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ s firmou Correct okna s.r.o., se 
sídlem Přadlácká 2, č. p. 40, 602 00 Brno - střed, IČ 25581058, 
kterým se snižuje celková smluvní cena o částku vyčíslených mé-
něprací. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OIRR)

452/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
zakázky „Leasing automobilu“, schvaluje výzvu k podání nabídky 
na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise 
dle přílohy se změnou. Termín plnění: 20. 9. 2011 (OF)

453/2011 RM schvaluje uvolnění 230.000,- Kč z kapitoly Drobné in-
vestice na zajištění oprav ve sportovním areálu: 1. etapa výměny 
vodovodního rozvodu, oprava a doplnění osvětlení fotbalového 
hřiště, zajištění přívodu vody ze studny. Termín plnění: 20. 11. 
2011 (OF)

454/2011 RM svolává všechny komise Rady města na den 26. 9. 2011 v 
17,00 hod do velké zasedací místnosti MěÚ Kuřim. Termín plně-
ní: 30. 9. 2011 (OIRR)

455/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ELQA s.r.o., 
Blanenská 1856, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, na realizaci zakázky 
„Osvětlení přechodu Tyršova v Kuřimi“ za cenu 147.440,40 Kč. 
Termín plnění: 30. 9. 2011 (OIRR)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města
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Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 08/2011 ze dne 23. 8. 2011
1109/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise PaedDr. D. Hol-

mana a Ing. M. Kotka. Termín plnění: 23. 8. 2011 (KÚ)
1110/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM J. Herma-

na a RNDr. I. Poledňáka. Termín plnění: 23. 8. 2011 (KÚ)
1111/2011 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 

23. 8. 2011 (KÚ)
1112/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 16. 8. 2011 a ruší 

usnesení č. 1009/2011, kterým bylo schváleno podání žádosti o 
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Pře-
chod pro chodce na ul. Tyršova u provozovny Michl v Kuřimi. 
Termín plnění: 23. 8. 2011 (STA)

1113/2011 ZM schvaluje nabytí splaškové a dešťové kanalizace vybudo-
vané v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem 
VI. etapa do majetku Města Kuřimi za cenu 500,- Kč od manželů 
Zdeňka Kučerovského, bytem Brno, a Jany Kučerovské, bytem 
Brno. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OIRR, OMP)

1114/2011 ZM schvaluje změnu investiční akce „Odlehčovací komora 
Hybešova“ na vybudování „Oddílného systému kanalizace v ulici 
Hybešova“. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OIRR)

1115/2011 ZM schvaluje záměr na odprodej pozemků parc. č. 3460, parc. 
č. 3462, parc. č. 3463, parc. č. 3464, a parc. č. 3465, vše v k. ú. Ku-
řim, o celkové vým. 1 303 m2, manželům Lubomíru a Miroslavě 
Vozdeckým, trvale bytem Kuřim, za cenu 131.600,- Kč s podmín-
kou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku a 
uzavřením kupní smlouvy. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OMP)

1116/2011 ZM schvaluje uzavření „Dohody podílových spoluvlastníků 
o hospodaření s bytovými jednotkami I“ s Bytovým družstvem 
Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 
26277212, jejímž předmětem je hospodaření s bytovými jednot-
kami zapsanými na listech vlastnictví č. 5466, 5465, 5467, 5468, 
5469, 5470, 5471, 5472, 5150, 5473, 5264, 5481, vše pro obec a 
k. ú. Kuřim, dle přílohy, se změnou. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(OMP)

1117/2011 ZM schvaluje uzavření „Dohody podílových spoluvlastníků 
o hospodaření s bytovými jednotkami II“ s Bytovým družstvem 
Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 
26277212, jejímž předmětem je hospodaření s bytovými jednot-
kami zapsanými na listech vlastnictví č. 5247, 5246, 5245, 5244, 
5243, 5242, 5399, 5400, 5402, 5401, vše pro obec a k.ú. Kuřim, dle 
přílohy, se změnou. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

1118/2011 ZM schvaluje změnu harmonogramu jednání k aktualizaci 
Strategického plánu rozvoje města Kuřimi. Termín plnění: 15. 11. 
2011 (KÚ)

1119/2011 ZM ruší usnesení č. 1102/11 ze dne 28. 6. 2011. Termín pl-
nění: 31. 12. 2013 (OMP)

1120/2011 ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. 
Kuřim, o celkové výměře cca 1500 - 1800 m2, za cenu 1.354,- Kč/
m2, v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného dle pří-
lohy A, společnosti ALING, s. r. o., IČ 26262363, s tím, že budoucí 
kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného bude uzavřena do 31. 12. 2011. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OMP)

1121/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

Prodám slunný, částečně re-
konstruovaný DB 3+1, 71 m2 v Br-
ně-Líšni. Cena dohodou. Tel.: 608 
848 702.

Prodám RD na Vyškovsku. Dvo-
rek, zahrádka, garáž. Tel.: 736 258 824.

Pronajmu byt 1+1 na ul. Ná-
dražní, částečně zařízený. Tel.: 721 
872 380.

Nabízím pronájem bytu 2+1 
Na Loučkách. Tel.: 606 893 860.

Nabízím k dlouhodobému 
pronájmu byt  2+1 v Kuřimi, Na 
Královkách. Byt je v 2.p s výtahem, 
balkonem a sklepem. Podrobnější 
informace na tel. č. 606 229 384.

Hledám pronájem bytu 1+1, 
2+1 v Kuřimi. Děkuji za nabídky. Tel.: 
722 169 750.

Hledám pronájem garáže v Kuři-
mi. Cena do 1000 Kč. Tel.: 722 169 750.

Prodám Fiat Brava 1.8., r.v. 98, 
plná výbava, nové gumy, bez STK, cena 
11 000 Kč. Kuřim. Tel.: 728 898 334.

Prodám Mazdu 626 GF, 
hatchback, r.v. 1998, červená barva, 
benzin 1,8i. Najeto 180 tis. km. Cena 
dohodou. Kontakt: cinki@volny.cz, 
nebo 777 853 210 (SMS).

Prodám ledničku „Electrolux“ 
za nízkou cenu. Tel.: 731 320 045.

Prodám plynový průtokový 
ohřívač vody, asi 3 roky starý. Cena 
dohodou. Tel.: 728 218 273.

Prodám stříbrnou televizi zn. „Sam-
sung“ s originálním stolkem nad DVD, úhl. 68 
cm. Cena dohodou. Tel.: 605 021 478.

Prodám zimní pneu na disku 
4ks, málo jeté 185/60R15 rozteč 
100 (Renault). Tel.: 541 263 024.

Prodám freestylové kolo, málo jež-
děné, ve výborném stavu. Možnost vyzkou-
šení. Cena 4 900 Kč. Tel.: 602 515 301.

Prodám rotoped do 120 kg. 
Levně, málo používaný. Tel.: 737 
911 211 po 17. hodině.

Prodám skříňkový šlapací šicí 
stroj, tmavé dřevo, zachovalý, levně. 
Tel.: 737 911 211 po 17. hodině.

Koupím úzkou skříň kovovou 
nebo dřevěnou na úschovu nářadí na 
zahrádce. Spěchá! Tel.: 608 379 659.

Prodám myslivecký vycházko-
vý oblek vel. 56, vysoké zateplené ho-
línky číslo 10 (45) + ruksak. Cena za 
vše 1500 Kč. Tel.: 606 167 386.

Hledám učitele angličtiny pro 
žáka 8. třídy ZŠ. Ozvěte se prosím 
na tel. č.: 732 607 052 nebo 519 301 
724 (toto číslo jen 8.00 – 17.00).

Hledám maminky s dětmi všech 
věkových kategorií pro nezávazné spo-
lečné scházení, relax u koní, svezení na 
koni nejen maminek. Cíl? Ukázat dětem, 
že příroda a přátelé jsou víc než počítač a 
televize … email.: okur@atlas.cz

Prodám byt 2+1 v OV, po re-
konstrukci v přízemí, 60 m2, 2 sklepy, 
ulice Jungmannova, Kuřim. Cena do-
hodou. Tel.: 602 770 818.

Pronajmu garáž U Vlečky v 
části za úřadem za 900 Kč měsíčně. 
Tel.:  733 315 507.

Prodáme podkrovní byt 3+kk v 
Bezručově čtvrti, velikost cca 80 m2, za 
1 990 000 Kč. Telefon 776 193 858.

Prodám robot ETA022, 
zachovalý, cena 1.200 Kč i levněji 
v Kuřimi. Sběrateli nabízím rádio 
„Philips“ a reproduktor, cena doho-
dou. Rámečky na diáčky – kinofilm 
a reflektor, daruji. Tel.: 731 964 699.

Pronajmu 2 pokojový byt v 
Kuřimi. Tel.: 608 277 242.

Slušná důchodkyně nabízí 
úklid v domácnosti v dopoledních 
hodinách. Tel.: 511 130 888.

Prodám trubkové otopné těle-
so (žebřík) rozměr 600 x 1400 mm s 
elektrickým topným tělesem EL.05R. 
Cena dohodou. Tel.: 776 782 803 (ne 
SMS)..  

občanská inzerce - zdarma
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Escape Live Music
Do klubu na zámku v Kuřimi s podzimem přichází nová sezona 

živé hudby – Escape Live Music. Díky laskavosti města a velké skromnos-
ti špičkových muzikantů za velmi nízké vstupné se můžete dostat k tomu 
nejlepšímu, co klubová jazzová, bluesová, etnická a jiná zajímavá muzika 
v našich končinách může nejen z Česka předvést. 

Jiří Šimek Trio (CZ/SK)  čtvrtek 13.10. 20:00 

Kytarové trio s progresivním zvukem. Ve své tvorbě odráží jak vli-
vy jazzu a jazzrocku, tak i elektronické hudby. Mimo svých skladeb pře-
dělává i písně kapel jako Depeche Mode, Radiohead nebo Nirvana. Jiří 
Šimek působí na hudební scéně už více než patnáct let, spolupracoval s 
předními osobnostmi nejen jazzové scény, je vyhledávaným kytaristou. 
Vstupné: 120 Kč na místě, 100 Kč v předprodeji.

KUltura

Longital (SK) + Za-
paska (UKR) čtvrtek 
20.10. 20:00

Na speciální dvojkoncert 
přijedou pravidelní a osvědčení 
účinkující našeho klubu – Longital. 
V introvertních skladbách spojují 
folk, jazz s organickou elektroni-
kou. Atmosféra místa na křižovatce 
kultur a vlivů ovlivnila nadžánrový 
zvuk skupiny, prolínání písně a ex-
perimentu, elektroniky a akustiky. 

Až z Ukrajiny přijede usku-
pení Zapaska. Hrající hudbu na 
pomezí world music, alternativy a 
elektroniky. Vrstvení smyček z 90 
% nahraných přímo v reálném čase 
a prostoru, vlastních hlasů a živých 
akustických nástrojů. Cena 120 Kč 
v předprodeji a pro abonenty, 150 
Kč na místě. 
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Romanika (SK) čtvr-
tek 27.10. 20:00

Divokost, temperament a 
emoce – to vše v sobě skrývá slo-
venské hudební uskupení Romani-
ka v čele s nespoutanou zpěvačkou 
Ikou Kraicovou, o které publicista 
Jiří Černý prohlásil, že má hlas jako 
Zuzana Michnová v počátcích Mar-
syas.

Romanika je duo rómské 
zpěvačky a kytaristky Iky Kraicové 
a jejího manžela - kontrabasisty Ro-
mana Kraice. Cena 100 Kč v před-
prodeji a pro abonenty, 120 Kč na 
místě. 

Program celé sezony Escape Live Music naleznete na samostatném pla-
kátku zde ve Zlobici.

Předprodej v Kulturním domě a v Clubu Escape. www.clubescape.cz.

KUltura

Filmový klub v Clubu Escape
Čokoláda (Lasse Hallström) úterý 4. 10. 
2011 19:00

Čokoláda je komedie o tom, 
jak jediné sladké sousto dokáže 
změnit člověka, lidské vztahy i celé 
město. Je příběhem pokušení, od-
říkání a otevření citům - komedií o 
vznikající maloměstské válce plné 
jiskrných vášní a strachu způsobe-
ných otevřením tajemného obcho-
du s čokoládou. Scénář filmu napsal 
Nelson Jacobs na motivy vysoce ce-
něného románu Joanne Harrise Ro-
berta. 5 nominací na Oscara. ČSFD 
80%. Drama / Myster. / Romant., 
GB / USA, 2000, 121 min.

Milionář z chatrče 
(Danny Boyle) úterý 18.10. 2011 19:00

Dojemný životní příběh chu-
dého kluka ze slumu, který dokáže 
neuvěřitelné a díky štěstí opět najde 
svoji životní lásku. Hlavní hrdina, 
mladík Jamal Malik (Dev Patel), sedí 
v televizním studiu naproti moderá-
torovi indické verze soutěže Chcete 
být milionářem a čeká na poslední 
otázku, která jej dělí od pohádkové 
výhry 20 miliónů rupií. Ještě před 
nedávnou chvílí byl chlapcem z 
bombajského slumu, chlapcem, kte-
rý se narodil do světa bez budouc-
nosti, do světa nám nepředstavitelné 
bídy. 8 Oscarů + 2 nominace. ČSFD 
84%. Krimi / Drama / Romantický, 
Velká Británie, 2008, 115 min. 

 
Vstupné: studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
Program celé sezony filmového klubu naleznete na samostatném pla-

kátku zde ve Zlobici. Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města 
Kuřimi. 

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

Petr Malina

Story
V Galerii ad astra představuje své nejnovější obrazy pražský malíř 

Petr Malina. Vystavuje zde od roku 2004, je to již jeho třetí výstava v této 
galerii.

Petr Malina se narodil roku 1976 v Praze. V letech 1994 - 2001 
studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Sopka a Jiřího 
Davida. Žije a pracuje v Praze.

 Malina tvoří své převážně figurativní obrazy ve velkých tematic-
kých celcích. Na jeho první výstavě v této galerii v roce 2004 byl k vidění jeho 
cyklus Etretat, krajiny mořského pobřeží s občasnou lidskou postavou. Poté 
představil svůj další dlouhodobý projekt, ve kterém zpracovával záznamy z 
návštěv výstav svých oblíbených autorů v evropských galeriích. Cyklus obra-
zů, které představuje na této výstavě, má za téma krajinu, zejména městskou a 
člověka v ní. Lidé jsou zachyceni převážně jako osamělé figury, popřípadě ve 
dvojicích. V obou případech si můžeme jen domýšlet jejich příběhy a vzájem-
né vztahy, pro každého z nás to bude příběh úplně jiný. Samotná malba se od 
minulé výstavy příliš neproměnila, je to stále plošná olejomalba s jemnými 
barevnými přechody. Autor sám k výstavě říká: „Výstava nazvaná „Story“ je 
souborem převážně figurativních obrazů, inspirovaných běžnými situacemi, za-
chycenými z našeho každodenního městského okolí. Jde o obrazy běžně vídané v 
naší skoro již nevědomé zkušenosti, kdy při každodenním shonu obyčejným vě-
cem z našeho městského okolí, různým setkáním již nepřikládáme význam, ale 
při bližším pohledu v sobě tyto obrazy skrývají vlastní příběhy. Příběhy, které si 
může divák sám vykládat či interpretovat. Město je pro mne silným, fascinujícím 
a inspirativním fenoménem, který v sobě skrývá milióny příběhů a tak stačí jen 
být vnímavým pozorovatelem svého okolí… Nejvíce inspirace k novým obrazům 
nacházím na cestách v zahraničí, kdy je člověk sám vytržen ze svého prostředí a je 
tak citlivější k vnímání.“ 

Petr Malina začal samostatně i společně vystavovat od roku 1996. Od 
té doby přesvědčil o svých kvalitách na mnoha samostatných i kolektivních 
výstavách. Kurátory bývá často vybírán na prestižní přehlídky malby, jako 
byly Artnow.cz v Mánesu nebo Perfect Tense v Jízdárně Pražského hradu. 
Sám bývá též organizátorem a kurátorem společných malířských prezentací, 
jako např. Resetting v Městské knihovně v Praze.

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

Petr Malina / Story
Galerie ad astra, Kuřim - zámek
12. října – 13. listopadu
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 12. října v 18 hod. za osobní účasti autora

 

Galerie ad astra
zámek Kuřim 664 34 tel.: 608 862 324 
galerie@ad-astra.cz   www.ad-astra.cz

Přítelkyně, 2011, olej, plátno, 150 x 200 cm
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placená inzerce

pozvánka

redakčním objektivem

V neděli 2. října po sedmé ráno jsem šel z Louček na Zámek připra-
vovat druhý z Medových dnů. Říkal jsem si, že se stavím na chvíli před čers-
tvě zavřeným Albertem, třeba vyfotím někoho, kdo bude lomcovat dveřmi. K 
svému překvapení jsem na náměstí zastihl vzduchoplavce, jak právě začínají 
nafukovat balón. Netrvalo to ani deset minut a balón už zářil v celé své kráse.

Taky se za těch deset minut shluklo docela dost lidí, na to že bylo v 
neděli před osmou raní. 

Bohužel, stánkaři by nečekali, takže vzlet balonu jsem už vyfotit nemo-
hl. I když byl v originálních včelích barvách - žluté a černé. 

Od toho krásného rána ale vím, že teď sice zrovna nemáme v Kuřimi 
Alberta, vrátí se prý 25. října, ale máme na náměstí vlastně letiště. Nehlučné, 
poetické, v žádaném retrostylu.

Abych citoval klasika, v tomto případě Jiřího Paroubka: Dámy a páno-
vé, řekněte, kdo z vás to má?
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sport - fotbal

Fotbalová sezóna 
v plném proudu

V září se do soutěží zapojily již všechny 
mládežnické týmy působící v rámci FC Kuřim 
a je třeba říct, že vesměs úspěšně. V posledním 
utkání na domácí půdě se snad konečně chytli 
i muži a tak lze první polovinu podzimní sou-
těže hodnotit jako docela vydařenou. Níže 
přinášíme poměrně obsáhlý výsledkový servis 
a zároveň srdečně zveme všechny příznivce na 
některé ze zbývajících utkání v podzimní části 
soutěže. Nejaktuálnější informace o kuřimském 
fotbale najdete na našem novém webu na adre-
se www.fckurim.cz.

Muži
5.kolo 

FC Kuřim – FC Kyjov 1919 0:0
V 5. kole krajského přeboru si naši borci 

podruhé v sezoně zahráli na domácím hřišti. V 
netradičním nedělním termínu, způsobeném 
sobotní termínovou kolizí s dětským sportov-
ním dnem pořádaným místními handballisty, v 
obrovském vedru, rozhodně nepřipomínajícím 
blížící se podzim a se soupeřem, který svými 
ambicemi a hlavně kádrem rozhodně vzbuzoval 
respekt. Přijel totiž FC Kyjov v jehož kádru je 
několik hráčů, kteří mají na svém kontě více li-
gových a druholigových zápasů než někteří naši 
hráči těch krajských…Namátkou Červínek, Zý-
bal, Kučera a ten nejzkušenější, kterého možná 
znají i ti naši nejkritičtější fanoušci z pobíhání 
po televizní obrazovce v dresu Liberce – Juraj 
Ančic, byl naštěstí pro nás ve stavu zraněných. 
Tedy ambiciozní tým, který je sice nováčkem 
soutěže, ale jeho posily dávají rozhodně na 
srozuměnou, že nehrají za večeři a trenérovo 
poplácání po zádech a jejich cílem budou roz-
hodně vyšší soutěže než je ta krajská!

Kluci tedy začali s respektem což při-
neslo aktivitu hostů a s ní i náznaky šancí, které 
někdy i s troškou brankářského štěstí spolehlivě 
likvidoval Patrik Prosecký. Ve 21. minutě přišla 
velká nepříjemnost v podobě zranění lýtko-
vého svalu jedné z našich letních posil Ondry 
Pokorného, kterého na jeho postu nahradil 
Honza Pospíšil. Po výborném zákroku našeho 
brankáře jsme přežili asi největší šanci soupeře 
a hra se začala vyrovnávat. Postupně přicháze-
ly i naše šance. Například Skoumalův výborně 
zahraný trestný kop, který hostující brankář 
vytáhl po teči vlastního obránce na poslední 
chvíli ze šibenice nebo ve druhé půli Jandova 
problematicky neuznaná skorobranka při které 
naši poblíž stojící fandové zuřivě gestikulovali, 
že to bylo vše, jen ne ofside. A to nemluvme o 
judistickém chvatu na Michala Plška ve vápně 
cca 20 minut před koncem. Právě s blížícím se 
koncem však pomalu začali hosté opět kousat, 
vytvořili si dvě velice dobré příležitosti a tak je 
vyválčený bod určitě úspěchem. Trenér Kovan-
da byl po zápase velice spokojen s nasazením a 
bojovností všech svých svěřenců, vyzdvihl vý-
kon brankáře Proseckého a byl rád, že se po del-
ším čase opět podařilo udržet čisté konto. Uznal 
kvalitu velice silného soupeře a i přes touhu po 
vítězství, nazval bod malým vítězstvím. Když 

makají všichni nadoraz, poctivě plní taktický 
plán a udělené pokyny, není třeba se bát žádné-
ho krajského soupeře!

Sestava FC Kuřim: Prosecký – Kozum-
plík, Čuhel, Fryčka, Hanus, Moniak (79. Ver-
mouzek), Janda, Plšek, Skoumal (89. Škrdlík), 
Bílý, Pokorný (21. Pospíšil)

6.kolo 
FC Ivančice – FC Kuřim 3:1 (2:1)

Zdá se to neuvěřitelné, ale podzimní část 
krajského přeboru dnešním dnem načala již 
svoji druhou třetinu. Jak je vše pomíjivé a jak 
jsme malí páni na tomto světě, jsme se všichni 
přesvědčili již ve středu 7. 9. 2011, kdy nás za-
sáhla zpráva o tragické smrti v podstatě celého 
hokejového klubu z ruské Jaroslavli, včetně na-
šich tří skvělých reprezentantů…V tomto světle 
jsou nějaké výsledky, postupy či sestupy směš-
nou malicherností. Nám ostatním však nezbývá 
nic jiného než je uctít minutou ticha, v duchu 
zavzpomínat na krásné chvíle u televizí či přímo 
na stadionu, které nám svým uměním dali a táh-
nout tu svoji káru dál!

Zmíněnou druhou třetinu podzimní 
sezony zahájili naši borci na pěkně upraveném 
městském stadionu v nedalekých Ivančicích. Bi-
lance vzájemných zápasů po postupu Ivančic do 
krajského přeboru (společně s Tasovicemi v se-
zoně 2007/8 – kde je Tasovicím konec…) byla 
před zápasem tristní. Ze 6 vzájemných zápasů 
pouze 4 body při skóre 6:14 a hlavně poslední 
trojkolka (0:3) na našem hřišti ve 27 kole loň-
ského ročníku, která nás psychicky srazila až té-
měř k sestupu, měla být hnacím motorem proti 
našemu fotbalově nepříliš oblíbenému soupeři. 
Šanci na nápravu pošramoceného sebevědomí 
dostali při neúčasti našich nejzkušenějších mla-
díci. Z různých důvodů chyběli Honza Karásek, 
Michal Plšek, Ondra Pokorný, Mara Suchánek 
i nejmladší člen našeho kádru, Sláva Sojka. Na-
opak z dorostu trenér poprvé v sezoně povolal 
nastupujícího pokračovatele klanu Peřinů – To-
máše.

Úvod utkání začal velice slibně, naši 
mladíci byli plni elánu a vypracovali si dvě 
slušné příležitosti, které se bohužel Jandovi 
nepodařilo proměnit. Domácí, kteří byli posil-
něni vysokou výhrou z minulého kola na hřišti 
Zbýšova začínali pomaleji, asi jako historická 
lokomotiva, která v průběhu prvního poločasu 
projela kousek za naší brankou. O to byl rozjezd 
agresivnější a přinesl první branku. Ta padla 
po centru před branku a nedůsledném bránění 
středu naší obrany. 12 min. Hobík 1:0. Branka 
pěkná, krásnější však přišla po dalších 10min, 
kdy po skvostné kombinaci poslal Honza Jan-
da Lukáše Moniaka do samostatného úniku 
a ten nezaváhal. 22min.1:1! Zápletka utkání 
se pravděpodobně rozuzlila za 6 min, kdy do-
mácí hrající trenér Štork vystřelil nemastnou 
neslanou střelu, kterou náš do té doby spoleh-
livý brankář lehce podcenil a místo bezpečného 
prodloužení míče na roh se ho snažil zachytit a 
ten mu bohužel proklouzl do branky. 28 min. 
2:1. Dalo by se říct, že zkušení domácí dosáh-
li svého. Pěkně si vytvořili před svojí brankou 
neprostupný blok, který naši mladíci již nedo-
kázali překonat. Hlavně ve druhé půli, kdy i 

přes vlastní optickou převahu nedokázali najít 
překvapivý moment, kterým by zkušené domá-
cí překonali. Naopak, ti trpělivě čekali na svůj 
brejk, který zákonitě přišel. V 69 min. A zase ne-
zkušenost. Místo taktického faulu na půlící čáře 
úprk až před vlastní branku a Fryčkovo stažení 
za dres. Penalta – 3:1 a prakticky konec nadějí 
na bodový zisk. Za další povšimnutí tak již stál 
jen návrat zmíněné parní lokomotivy, tentokrát 
za brankou domácích…

Trenér Kovanda byl po utkání spokojen 
jen s určitými fázemi zápasu, nejvíce se začát-
kem a po vyrovnání na 1:1. Moc dobře věděl, že 
rozhodla hlavně absence zkušených, kteří jsou 
většinou jazýčky na výsledkových vahách. Nic 
se nedá dělat,po výhrách ve Zbýšově a Rousíno-
vě jsme stále v tabulce +/- na plusových bodech 
a měli bychom je udržet v příštím domácím 
zápase s Bzencem, zakončil trenér Tomáš Ko-
vanda.

Sestava FC Kuřim: Prosecký – Kozum-
plík, Čuhel, Škrdlík, Fryčka, Hanus, Moniak, 
Janda, Vermouzek, Skoumal, Bílý – Brodecký, 
Šenkýř M., Pospíšil, Peřina

7.kolo 
FC Kuřim – Bzenec 0:1 (0:0)
K opakování takřka shakespearovského 

dramatu z červnového posledního kola loňské 
sezony k nám zavítali hosté z Bzence. Svými 
loňskými výkřiky „Velká,Velká“, jimiž vzývali 
záchranu našeho soupeře v boji o černého petra 
loňské sezony (po vstřelení branky 5min. před 
koncem zápasu), si u našich skalních fanoušků 
mnoho příznivců nenadělali (přestože se na-
štěstí jejich nadšení nevyplnilo)… Po 6. kole se 
kasali nejen nejlepším střelcem KP Kasalou, ale 
také krásným druhým místem v tabulce. Zkrát-
ka, na loňském nováčkovi postupivším v sezoně 
09/10 ze druhého místa I. A třídy je vidět, že 
fotbal v Bzenci jde nahoru.

Hříčkou losu, nebo smyslem pro humor 
páně Rabušicovy komise rozhodčích, pískal 
opět ten stejný rozhodčí, tedy p. Michal Strya. 
Osoby a obsazení prakticky stejné, můžeme 
začít.

Prvním překvapivým bodem pro naše fa-
noušky bylo zařazení posily Filipa Rampuly od 
začátku utkání. Staronový navrátilec se do své-
ho vystřídání v 68. min snažil, ale nějakou vý-
raznou změnu v naší hře to bohužel nepřineslo. 
Hoši začali velice slušně a do 30. min v podstatě 
ovládali hru. Vytvořili si dvě slušné příležitos-
ti, které však veterán Pelíšek svými dlouhými 
chapadly v klidu uklidil. Poté se pomalu začala 
dostavovat marnost nad marnost. Hráči jakoby 
se začali utvrzovat v tom, že gól nedají. V po-
ločase se čistily hlavy a zdůrazňovala nutnost 
překvapivé myšlenky. Ta však nepřicházela a tak 
se trpělivě hrající hosté dočkali. V 55. min po 
našem odkopu a následně okamžitě vrácené-
mu míči do naší rozhozené, tudíž i nedůrazné 
obrany přiletěl centr ze stany někam na penaltu 
a tam nestál nikdo jiný než již zmiňovaný nej-
lepší střelec KP Kasala, který již věděl, co má 
dělat…0:1.

Kluci byli omráčení, ale zápas rozhodně 
nezabalili. Snažili se, ale překvapivá myšlenka, 
kousek štěstí či alespoň nějaká haluz nepři-
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cházela. V podstatě jedinou zato však opravdu 
obrovskou šanci přinesla 71. min, kdy se po 
výborném individuálním průniku a přejití přes 
3 hráče soupeře řítil do vápna Lukáš Moniak. 
Poslední poblíž stojící obránce zvolil jistotu: 
co leží, neběží a našeho útočníka nakopl plnou 
silou do nohy, ten to však ustál, vrávorající se 
snažil zakončit s čímž ovšem nesouhlasil popu-
lární Pelda v brance soupeře a míč srazil mimo 
do pole. Škoda, rozhodčí dle pravidel nechal vý-
hodu a ta nic nepřinesla. I trenér hostí po zápase 
souhlasil, že kdyby náš útočník přestal hrát, nic 
jiného než penalta se nemohlo konat… Kluci se 
pak ještě snažili, ale v pohodě bránícího soupe-
ře již ničím nepřekvapili, natož zaskočili.

Trenér Kovanda byl po zápase bez ná-
lady, žehral na absenci Pokorného, který by as-
poň svým důrazem a zkušenostmi jistě pomohl 
a Karáska, jehož invence také chybí. Stěžoval si 
na stále se měnící sestavu, způsobenou jednak 
zraněními a nemocemi, jednak dovolenými 
svých svěřenců (nedostatek obránců musel řešit 
Pospíšilem) a naivitu před pokutovým územím 
soupeře. „Je hezké, že máme většinu utkání míč 
pod kontrolou, ale fotbal se hraje na branky a ty 
se dosahují buď silou nebo mazaností a to nám 
dnes obojí chybělo,“ zakončil otrávený T.Kova-
nda.

Hosté se díky vítězství katapultovali na 
první místo tabulky krajského přeboru a mo-
mentálně se nesou na vlně vítězství, naši borci 
by měli zapracovat především na psychické po-
hodě a dále kvalitně pracovat, ona se ta sinusoi-
da úspěchu a neúspěchu snad obrátí!

Sestava Kuřimi: Brodecký – Pospíšil, 
Kozumplík, Čuhel, Hanus (66. Škrdlík), Plšek, 
Rampula (68. Vermouzek), Skoumal, Janda, 
Bílý, Moniak (77. Šenkýř)

8. kolo 
IE Znojmo – FC Kuřim 3:3 (1:1)

Znojmo, Znojmo, vidím tě trojmo…
Když dostanete gól prakticky z posledního do-
teku míče v zápase a ten vám sebere dva důležité 
body po dobrém výkonu, vidíte možná i fialo-
vě…Ale od začátku.

Naši borci zahájili utkání velmi vlažně 
a prvních 25min byli na odstřel. Domácí toho 
dokázali záhy využít a už v 10 min. šli do vede-
ní. Trenérovi nezbylo nic jiného než reagovat na 
vývoj zápasu a po zmíněných 25 min změnit ro-
zestavení z 3-4-3 na 3-5-2 a karta se začala obra-
cet. Kluci ožili a začínali soupeře přehrávat což 
vyústilo ve vyrovnávací branku Jirky Škrdlíka. 
Ten nastoupil v základní sestavě po delší době a 
tentokrát po předešlých rozpačitých výkonech 
chytil šanci za pačesy a byl asi naším nejlepším 
hráčem. Do poločasu jsme tlačili, ale převahu 
nezužitkovali, přišlo to až 5 min. po poločase. 
Prudký střílený centr Pospíšila z pravé strany a 
pěkné zakončení! Pro domácí bohužel, pro nás 
bohudík,se do vlastní sítě trefil Kalina. Co však 
čert nechtěl, naši borci místo trpělivého střežení 
náskoku, á la Ivančice, jakoby se vedení zalekli a 
Pospíšil asi rozjívený ze svého krásného centru 
nechal na druhé straně soupeře předvést něco 
podobného, jen lehce bochánkoidního – úplně 
volný hráč na levé straně hlavou nezaváhal…Po 
tomto faux pas neboli špatném kroku, nás do-

mácí snad poprvé v zápase opravdu přimáčkli 
a 5-8 min. nebylo vůbec dobrých. Trenér na to 
reagoval střídáním a vystřídal Filipa Rampulu 
Robertem Bílým. A vyplatilo se. Robin přinesl 
nejen oživení a vzruch do našeho uvadajícího 
týmu, ale svým rychlým výpadem i pokutový 
kop (jak si můžete přečíst v soupisce na jeho 
profilu, pády ve vápně jsou jeho silnou stránkou 
…tento byl bez jakýchkoliv diskuzí penaltový). 
Jediný kdo sebral odvahu byl Lukáš Moniak, a 
za trenérova „odchodu“ se vyvenčit za střídač-
ku(„Já jsem mu věřil, ale nemohl jsem se na to 
dívat…“) napálil balon do šibenice. Parádní ob-
rat, z 1:0 na 2:3, byl na světě! Domácí byli otře-
sení, snažili se vyrovnat, ale žádné větší šance se 
nekonaly, naopak na druhé straně se nám dva-
krát rýsovalo přečíslení 4-2, 3-1 bohužel však 
bez nějakého kvalitního zakončení. A jak už tak 
fotbal bývá někdy krutý, náš strach z vítězství a 
závěrečná přespřílišná opatrnost byly odměně-
ny až v rozhodčím deklarované poslední minutě 
nadstavení.

93. minuta, Mara Fryčka celkem zbyteč-
ně fauluje domácího hráče. Balon se nachází 
na pravé straně docela z úhlu, poblíž rohového 
praporku.Domácí forvard se rozbíhá a místo 
pravděpodobně naším brankářem očekávaného 
centru, posílá trenérem Kovandou oblíbenou, 
nemastnou neslanou střelu na branku, kterou 
náš brankář bohužel nezachytil. A teď už se vra-
címe zpět na začátek…

Nedá se nic dělat, zajíci se počítají až po 
honu, ale tito dva zajíci budou určitě při obvyk-
lé vyrovnanosti KP mrzet…Trenér Kovanda 
měl rozporuplné pocity, byl sice za předvede-
nou hru a výkon svých svěřenců pochválen 
domácím koučem Pěnkavou, potěšen dobrým 
výkonem mužstva a rozladěn těmi zajíci…

Sestava Kuřimi: Brodecký – Fryčka, 
Čuhel, Kozumplík, Plšek, Pospíšil, Skoumal 
(80. Karásek), Janda, Škrdlík, Rampula (61. 
Bílý), Moniak (70. Vermouzek)

předehrávka 15. kola
FC Kuřim – RAFK Rajhrad 3:3 (1:3)

Ve středeční předehrávce 15 kola KP 
přivítali naši hráči na domácím hřišti přímého 
souseda v tabulce RAFK Rajhrad v jehož dre-
su nastupuje i náš bývalý divizní hráč Martin 
Kalvoda. O tom, že naši borci na domácím 
trávníku brankami šetří a „dobývání hradu“ roz-
hodně není jejich hobby, nebylo před zápasem 
pochyb. Jeden gól na domácím hřišti ze tří utká-
ní a to ještě před 259 min čisté hrací doby si už 
jistě nepamatovali ani ti nejvěrnější ze skalních. 
Výsledek z minulého kola (3:3 na IE Znojmo) 
byl příslibem změny, zároveň však varováním, 
že obrana chybu také dovede vyrobit. Bohu-
žel, místo příslibu začali chlapi varováním a tak 
byl v 6 min stav 0:2, za dalších 16min. již 0:3. 
Ručník? Nebo snad u méně odolných infarkt? 
Záleží, jak si to kdo připouští, naši borci naštěstí 
zareagovali nejlepším způsobem a ve 24 min. 
po krásné uličce F.Rampuly snížil L. Moniak 
na 1:3. Po 283 minutách domácího půstu bylo 
snad kouzlo hostujících brankářů odčarová-
no…Od tohoto momentu z kluků spadla deka 
a začali hosty postupně mačkat. Do poločasu to 
sice nevyšlo, ale po poločasovém dvojím střídá-

ní (Hanus za Rampulu a Karásek za Skoumala) 
jsme se kontaktního gólu dočkali. Po standartce 
Hanuse si Michal Plšek pohrál se stoperem hos-
tí a zavěsil. Jelikož byly teprve 4 min. po přestáv-
ce dalo se čekat, že hoši ještě zabojují. Bojovali a 
dočkali se. V 77 min dokázal Honza Janda pro-
tlačit Hanusův dobrý roh přes tři beky soupeře 
a bylo vyrovnáno! Ukončil tak svoje čtyřzápa-
sové čekání na branku a mohlo být ještě lépe 
když v 88 min po pěkném centru Hanuse (ten 
si tedy v tom příhraničí minulý týden odpoči-
nul…) napálil míč z voleje kousek za vápnem 
a ten bohužel, místo cesty do odkrytého rohu 
branky majznul na malém vápně stopera a tak-
to ztlumený byl již jen malinou pro hostujícího 
golmana. Ale to už by bylo asi nespravedlivé a 
pro hosty moc kruté, nás však ve Znojmě taky 
nešetřili…Trenér Kovanda považoval tento 
bodík za získaný, z počáteční hrůzy a děsu se 
málem dostal k euforii a tak za nejčernější bod 
utkání považoval zranění Lukáše Moniaka. Za 
nejsvětlejší pak nezměrnou bojovnost a odhod-
lání svých svěřenců, kteří otáčet zápasy umějí, 
lepší by však bylo kdyby k tomu neměli důvod! 
Uvidíte v dalším dějství, tentokrát hned za tři 
dny, v sobotu se třetími Novosedly.

Sestava FC Kuřim: Prosecký – Pospíšil, 
Kozumplík, Čuhel, Škrdlík, Plšek, Skoumal 
(46. Karásek), Rampula (46. Hanus), Moniak 
(70. Fryčka), Janda, Bílý

9. kolo
FC Kuřim – Sokol Novosedly 5:1 (4:1)

V sobotu odpoledne byl na našem hřišti 
dohrán anglický týden pod hlavičkou krajské-
ho přeboru. Nutno napsat, že dohrán parádně. 
Parádní počasí (že by se snad p. prezident s tím 
globálním oteplováním mýlil?…), parádně 
upravený trávník a parádní představení našeho 
týmu. Sobota – středa – sobota = 11 gólů v sí-
tích našich soupeřů, to už je tedy produktivita! 
Jestliže jsem k minulému zápasu napsal : „Po 
283 minutách domácího půstu bylo snad kouz-
lo hostujících brankářů odčarováno… Od to-
hoto momentu z kluků spadla deka,“ platilo to 
v dnešním zápase dokonale.

Kluci začali poněkud neanglicky a už ve 
druhé minutě si nechali soupeře zacentrovat z 
pravé strany a klasické podběhnutí centru stře-
dem naší obrany znamenalo vedení hostů. Čili 
2 min, třetí tým tabulky KP Novosedly se ujímá 
vedení 0:1.Tedy rozhodně překvapivě třetí tým 
tabulky, neboť předsezonní prognózy pasovaly 
našeho dnešního soupeře určitě na nižší příčky. 
Svěřenci trenéra Bohdana Ryšavého měli však 
po 9-ti odehraných kolech nasbíráno již 19 bodů 
a potvrzovali, že jsou absolutně v pohodě.

Naše borce branka nesrazila, právě na-
opak, nabudila je k ještě větší aktivitě a tak to 
posléze šlo ráz na ráz: 14 min. Honza Janda 1:1, 
18 min. Honza Pospíšil 2:1, 23min. (aby se to 
nepletlo tak opět Honza) tentokrát Karásek 3:1, 
39 min Robin Bílý se řítí do vápna a opět uplat-
ňuje sebou avizovanou přednost – padá – jasná 
pentle! 39 min. Z penalty Lukáš Moniak 4:1.

Prostě krásná půlka, to se to fandí a opa-
luje! Pohoda hostující jedenáctky byla ta tam a 
tak se ve druhé půli již ani nějak výrazně proti 
výsledku nevzpírali. Z naší strany pak již jen 
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Lukáš Moniak zahájil útok na čelní pozici v od-
dílové zlaté kopačce a pečetil tím na konečných 
5:1!

Výsledek krásný, nelze ho však nějak pře-
ceňovat, protože znamená stejné tři body jako 
1:0 a třeba na naše dnešní hosty nám jich stále 
chybí 7. Měl by však být velkým povzbuzením a 
stimulem sebevědomí do příštích těžkých bojů, 
které naše borce do konce podzimu čekají.

Trenér Kovanda chtěl hlavně všem 
hráčům poděkovat za kvalitní výkon, tento-
krát nevyzdvihoval jednotlivce, protože „éto 
děélo“ bylo rozhodně kvalitním kolektivním 
výsledkem.A to, že porazil kamaráda na lavičce 
soupeře ho také muselo hřát ( i když to nepři-
znal…)!

Sestava FC Kuřim: Prosecký – Škrdlík, 
Kozumplík, Rampula, Janda, Pospíšil, Karásek, 
Hanus (83. Šenkýř), Moniak (79.Vermouzek), 
Plšek, Bílý (76. Fryčka)

Tabulka krajského přeboru :
1. Vracov   10 7 1 2  25 : 14  22
2. Bzenec   10 7 0 3  20 : 9  21
3. Novosedly  10 6 1 3  16 : 16  19
4. Rousínov  10 6 0 4  16 : 14  18
5. Blansko  10 4 5 1  20 : 16  17
6. Boskovice    9 4 4 1  19 : 13  16
7. Kyjov   10 5 1 4  15 : 11  16
8. IE Znojmo    9 4 3 2  21 : 16  15
9. FC Kuřim  10 3 3 4  20 : 18  12
10. Ráječko    9 4 0 5  10 : 9  12
11. Mor. Krumlov    9 3 2 4     8 : 11  11
12. Ivančice  10 3 1 6  19 : 17  10
13. Rajhrad  10 2 4 4  12 : 17  10
14. Podivín  10 2 3 5  19 : 29    9
15. Rájec-Jestřebí    9 1 2 6     6 : 17    5
16. Zbýšov    9 1 0 8     7 : 26    3

Program na říjen:
neděle 9.10. v 15:00 Rájec – FC Kuřim
sobota 15.10. v 15:00 FC Kuřim – Blansko
sobota 22.10. ve 14:30 Podivín – FC Kuřim
sobota 29.10. ve 14:00 FC Kuřim – Moravský 
Krumlov

 

Starší dorost
5.kolo 

FC Kuřim – Sokol Tasovice 5:1 (2:1)
Branky Kuřimi : Kyjovský 2, Hanzl, 

Skoumal, Stříž. Sestava Kuřimi : Hochman – 
Malásek, Babák, Peřina, Halouzka – Juchelka, 
Stříž, Hanzl, Kyjovský – Šnyrch Š., Hádek (stří-
dali: Skoumal, Richtárik, Kovařík, Sokol)

Utkání začalo tlakem domácích, ale i ty 
nejvyloženější šance zůstaly nevyužity. Trest 
přišel v 17.min. kdy hosté po chybě ve středu 
hřiště z brejku otevřeli skóre zápasu. Herní pře-
vaha domácích pokračovala a ve 27. min. po 
faulu na T. Peřinu se z přímého kopu na druhý 
pokus (tomu prvnímu by asi tleskali fanoušci 
na ragby) pěkně trefil O. Kyjovský. K vedení 
domácích přispěl obránce soupeře, který při-
hrávku J.Hádka nasměroval do vlastní sítě. Ve 
druhém poločase se obraz hry nezměnil. Stří-
dající L. Skoumal v 60. min. nejprve přihrál na 
branku B. Střižovi a pak sám o 2 minuty později 
skoroval. Střídání v závěru utkání oživilo hru 

domácích a nebýt ,,hladu“ po brance a touhy 
přečíst si své jméno v novinách, mohl být rozdíl 
ve skóre výraznější. Takto se ujala pouze hlavič-
ka M.Hanzla po centru D.Richtárika. Konečný 
výsledek 5:1 odpovídá dění na hřišti.

6. kolo
Moravský Krumlov - FC Kuřim 3:3 (3:1)

Branky Kuřimi : Hudec, Richtárik, 
Šnyrch. Sestava Kuřimi: Hochman – Malásek, 
Babák, Peřina, Halouzka – Hudec, Stříž, Skou-
mal, Kyjovský – Šnyrch Š., Richtárik. Střídali: 
Kovařík, Juchelka, Doležal.

Hosté v úvodu domácí přehrávali. Výsle-
dek se dostavil ve 26. min kdy Skoumal nasmě-
roval přímý kop na branku a ten přes shluk těl 
propadl do brány. Posledních 15min prvního 
poločasu bylo pro hosty kritických. Po chybách 
M. Maláska a D. Hudce soupeř skóroval a hře-
bíček doťukl ve 45. min. 2. polovina přinesla i 
přes řadu šancí pouze vyrovnání po brankách 
Š.Šnorcha a D.Hudce. V tomto utkání jsme zby-
tečně přišli o 2 body

7. kolo
FC Kuřim – Bučovice 5:1 (3:1) 

Branky Kuřimi: Richtárik 2, Kyjovský, 
Skoumal, Doležal. Sestava Kuřimi: Hochman 
– Malásek, Babák, Peřina, Halouzka – Hudec, 
Stříž, Skoumal, Kyjovský- Šnyrch Š. Richtárik. 
(střídali: Kovařík, Juchelka, Doležal, Hanzl, 
Valent).

Domácí hráči byli duchem ještě zřejmě 
v kabině a tak se hosté po chybě celé obrany 
(včetně brankáře) dostali do vedení již v 5. min. 
Chybu vyprodukovali nastěstí i hráči soupeře 
a v 11. min ji potrestal D.Richtárik. Ve 29. min 
se ,,ukopl“ O. Kyjovský a jeho centr místo před 
branku zamířil do vnitřní konstrukce branky. 
Ani hlavní sudí si nebyl jistý a gól uznal až po 
potvrzení asistentem. 35. minuta znamenala 
zvýšení náskoku na 3:1 po střele D. Richtárika.

Přetahovanou ve druhém poločase roz-
hodl ve prospěch domácích až v 79 min po 
centru P. Juchelky hlavou L. Skoumal. Poslední 
branku přidal střídající P. Doležal, kterého do 
šance poslal pěknou přihrávkou B. Stříž.

8.kolo 
Dosta Bystrc - FC Kuřim 1:1 (1:0) 

Branka Kuřimi: Boris Stříž, Sestava Ku-
řimi: Hochman – Halouzka, Babák, Peřina, Ma-
lásek – Hudec, Stříž, Hanzl (Sokol), Skoumal, 
Šochruch (Hádek), Richtárik (Kovařík)

Dle vyjádření trenéra Ivo Peřiny, ve vel-
mi kvalitním utkání, které rozhodně splňovalo 
měřítko krajského přeboru dorostu, si oba sou-
peři body rozdělili. Domácí se v prvním polo-
čase ujali vedení, které mohl čtvrthodiny před 
koncem srovnat Stříž z nařízené penalty, což se 
bohužel nepodařilo. Svoje drobné zaváhání na-
pravil výborně hrající Boris Stříž 5 minut před 
koncem a stanovil tak konečné skóre. Trenér 
Peřina byl s výkonem i celým utkáním velmi 
spokojen.

9.kolo 
FC Kuřim - Slatina 5:0

Branky Kuřimi: T. Peřina 2, B. Stříž, D. 
Hudec, Š. Šnyrch. Sestava Kuřimi: Hochman 
– Malásek, Babák, Peřina, Halouzka – Hudec, 
Stříž, Hanzl, Skoumal – Kovařík Richtárik. Stří-
dali : Hádek, Doležal, Valent, Šnyrch Š.

,Hledá se exekutor pokutových kopů“. 
Inzerát tohoto znění si mohou dát starší doros-
tenci FC Kuřim. 4 neproměněné penalty jsou 
smutnou bilancí dosud odehraných utkání. V 
úvodu zápasu se Slatinou podržel domácí bran-
kář J.Hochman. Standardní situace v podání 
L. Skoumala přinesly po trefách B. Stříže a T. 
Peřiny poločasové vedení 2:0. Ve druhé půli 
se postupně prosadili D.Hudec, po přihrávce J. 
Hádka Š. Šnyrch a účet uzavřel T. Peřina. Šanci 
upravit skóre měli domácí ještě při dvou penal-
tách, ale na treninku suverenní střelci zklamali.

Tabulka krajského přeboru
1. Svratka Brno  7 5 1 1  20 : 9  16
2. Boskovice  7 5 0 2   23 : 8  15
3. Kyjov   7 5 0 2   17 : 9  15
4. Kohoutovice  7 4 0 3   20 : 11  12
5. Tasovice  7 4 0 3   12 : 16  12
6. Bystrc   7 3 2 2   16 : 11  11
7. FC Kuřim  7 3 2 2   21 : 19  11
8. MS Brno  7 3 2 2   11 : 11  11
9. Starý Lískovec  7 3 1 3     9 : 13  10
10. Slatina  7 2 3 2     7 : 10    9
11. Mor. Krumlov  6 2 2 2   12 : 14    8
12. Ivančice  7 1 1 5     8 : 13    4
13. Bučovice  7 0 2 5     8 : 24    2
14. Mutěnice  6 0 0 6     7 : 23    0

Program na říjen:
neděle 9.10. ve 12:45 Starý Lískovec – FC Ku-
řim
sobota 15.10. v 10:30 FC Kuřim – Kyjov
sobota 22.10. ve 12:15 Ivančice – FC Kuřim
sobota 29.10. v 9:30 FC Kuřim – Moravská Slá-
via Brno

Mladší dorost
5. kolo 

FC Kuřim – Sokol Tasovice 4:1 (0:1)
Branky Kuřimi: Juchelka, Kučera, Skou-

mal, Vojanec. Sestava Kuřimi: Valent – Čoupek, 
Juchelka, Sokol, Šanca – Čurda, Skoumal, Dan-
čík, Kuldan – Šnyrch F. Kučera

Hosté v prvním poločase využili chyby 
domácí obrany a vedli 1:0. Druhá půle pak při-
nesla konečně branky i do sítě soupeře.

6.kolo 
Moravský Krumlov - FC Kuřim 3:2 (1:0)

Branky Kuřimi: Los Matyáš, Doležal 
Petr, Sestava Kuřimi: Valent – Čoupek, Juchel-
ka, Doležal, Šanca – Čurda, Skoumal, Dančák, 
Kuldan – Šnyrch F., Kučera

Domácí i když většina hráčů odehrála 
téměř celý zápas za st. dorost jasně hosty pře-
hrávali a jen díky výbornému výkonu brankáře 
Vojty Valenta se dostali pouze do vedení 3:0. 
Hosté snížili až v závěru po brankách M. Lose 
a P. Doležala. Na některých mladších dorosten-
cích se začíná projevovat jejich špatná tréninko-
vá morálka.
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7. kolo 
FC Kuřim – Bučovice 16:0 (8:0)

Branky Kuřimi: Kučera 4, Los 3, Dančák 
2, Doležal 2, Kratochvíl 2, Skoumal 2, Obůrka

Utkání velmi poznamenalo, že soupeř 
napsal na soupisku pouze 9 hráčů a ještě před 
zápasem musel odvolat brankáře, který se zranil 
v zápase st. dorostu. Podle toho se vyvíjelo utká-
ní hned od první minuty. Ihned po úvodním 
hvizdu naši fotbalisté rychle pronikli po křídle 
do vápna a kolmou přihrávku zužitkovali v prv-
ní branku. Po celý zápas pohodlně navyšovali 
skóre, a mnoho dalších šancí skončilo nevyuži-
tých. V poločasu dostala příležitost kompletní 
lavička náhradníků, a i tak pokračoval kuřimský 
brankostroj, jenž se zastavil na čísle 16. Ke cti 
soupeře nutno podotknout, že nezabalil utkání 
a vydržel pít kalich hořkosti, až do dna.

8.kolo 
Bystrc - FC Kuřim 2:0 (1:0)

Sestava Kuřimi: Valent – Sokol (41´Uhe-
rek), Šanca, Čurda T., Čoupek – Doležal, Skou-
mal, Kuldan, Dančák – Kučera, Mihály (41´Ši-
mek)

Do Bystrce jsme tentokrát jeli jako vylo-
žení outsideři, z různých důvodů chybělo sedm 
hráčů, s cílem nedostat moc velký výprask. 
Jenže dění na hřišti tomu moc nenapovídalo. 
Domácí byli sice fotbalovější, ale naši kluci zase 
bojovnější. Škoda chyb na konci každého polo-
času. Bohužel doplácíme na to, že téměř žádné 
dva zápasy po sobě nehrajeme ve stejném slože-
ní, a většina hráčů rotuje sestavou podle toho, 
kdo vůbec přijde na zápas. Pochvalu zaslouží 
především brankář Vojta Valent, jenž v několika 
případech podržel obranu a také oba st. žáci, Jiří 
Uherek a Dan Šimek, kteří byli velmi platnými 
náhradníky.

9. kolo 
FC Kuřim – Slatina 3:2

Tabulka krajského přeboru:
1. Bystrc   7 6 0 1   42 : 7  18 
2. Svratka Brno  7 5 0 2  29 : 11  15
3. Kyjov   7 5 0 2  23 : 10  15
4. Ivančice  7 4 2 1  14 : 11  14
5. Mor. Krumlov  6 4 1 1  24 : 13  13
6. Boskovice  7 4 1 2  18 : 13  13
7. FC Kuřim  7 4 0 3  33 : 11  12
8. Slatina   7 3 0 4  16 : 17    9
9. Starý Lískovec  7 3 0 4  15 : 21    9
10. Mutěnice  6 2 0 4  14 : 21    6
11. Kohoutovice  7 1 2 4  16 : 20    5
12. Tasovice  7 1 1 5  13 : 19    4
13. Bučovice  7 1 1 5     6 : 46    4
14. MS Brno  7 1 0 6  11 : 54    3

Program na říjen:
neděle 9.10. v 15:00 Starý Lískovec – FC Ku-
řim
sobota 15.10. ve 12:45 FC Kuřim – Kyjov
sobota 22.10. ve 14:30 Ivančice – FC Kuřim
sobota 29.10. v 11:45 FC Kuřim – Moravská 
Slávia Brno

 

Starší žáci
3. kolo 
Svratka Brno – FC Kuřim 4:0
Branky: Holman, Šimek - Fojtl

4. kolo 
Řečkovice – FC Kuřim 3:2 (3:0)

Branky Kuřimi : Hýsek, Musil.

5. kolo 
FC Kuřim – Mediánky 0:2 (0:1)

6. kolo 
MKZ Rájec Jestřebí - FC Kuřim 2:1

Sestava Kuřimi: Hýsek – Hrnčíř, Škára, 
Uherek, Zajíček – Luzar, Holman, Obůrka, Du-
fek – Šimek, Pacek. Střídali: Veselý, Paraska

Tabulka I.třídy :
1. Medlánky  5 5 0 0  12 : 5  15
2. Svratka Brno B  5 4 1 0  26 : 0  13
3. Rousínov  5 4 0 1  20 : 6  12
4. Řečkovice  5 3 1 1     9 : 5  10
5. Šlapanice  5 3 0 2   15 : 5    9
6. Rájec-Jestřebí  5 3 0 2   16 : 16    9
7. Slatina   6 2 2 2   10 : 11    8
8. FC Kuřim  6 2 0 4   12 : 12    6
9. Slavkov u Brna  6 1 0 5   12 : 14    3
10. Bučovice  6 1 0 5     6 : 21    3
11. Soběšice  0 0 0 0     0 : 0    0
12. Čebín   6 0 0 6     3 :46    0

Program na říjen:
sobota 8.10. v 9:00 Šlapanice – FC Kuřim
sobota 22.10. v 9:00 Bučovice – FC Kuřim
neděle 30.10. v 9:00 FC Kuřim – Čebín

 

Mladší žáci
3. kolo 

Svratka Brno – FC Kuřim 0:2 (0:0)
Branky Kuřimi: Trtílek, Zajíček

4. kolo 
Řečkovice – FC Kuřim 1:3 (0:1)

Branky Kuřimi: Dobiáš, Musil, Trtílek

5. kolo 
FC Kuřim – Medlánky 0:3 (0:0)

Branky: Štoss, Veverka, Daniel

6. kolo 
MKZ Rájec Jestřebí – FC Kuřim 3:6

Branky: Dovrtěl, Jarůšek, Sekanina – 
Dobiáš 2, Dančák, Morkus, Pitel, Trtílek. 

Sestava Kuřimi: Dominik Hýsek – Mi-
roslav Kozumplík, Jan Kazda, Matěj Morkus, 
Michal Fila, Martin Pitel, Adam Dobiáš, Tomáš 
Musil, Filip Kružík, Michal Pánek, Mikuláš Pa-
raska, Jakub Dančák, Lukáš Trtílek, Jonáš Mor-
kus

Tabulka I.třídy :
1. FC Kuřim  6 5 0 1  25 : 9  15
2. Svratka Brno B  5 4 0 1  34 : 4  12
3. Slatina   6 4 0 2  22 : 20  12
4. Šlapanice  5 3 2 0  22 : 6  11
5. Medlánky  5 3 1 1  13 : 3  10
6. Rájec-Jestřebí  5 3 0 2  26 : 13    9
7. Rousínov  5 3 0 2  22 : 10    9
8. Řečkovice  5 2 1 2    8 : 9    7
9. Slavkov u Brna  6 1 0 5  10 : 25    3
10. Soběšice  0 0 0 0    0 : 0    0
11. Bučovice  6 0 0 6    2 : 28    0
12. Čebín   6 0 0 6    4 : 61    0

Program na říjen :
sobota 8.10. v 10:45 Šlapanice – FC Kuřim
sobota 22.10. v 10:45 Bučovice – FC Kuřim
neděle 30.10. v 10:45 FC Kuřim – Čebín

 

Starší přípravky 
3.kolo 

Dolní Loučky - FC Kuřim A 1:5 (1:2)
Branky Kuřim: 8. a 34.min. Hajsler, 

12.Hruška, 42. Kulibaba, 45. Bařinka. Sestava 
Kuřimi: Nešetřil – Vašíček, Přichystalová, Bá-
bor, Zabadal, Peřina – Antoňů, Al-Dury, Šťast-
ný, Hruška, Bařinka – Hajsler, Kulibaba.

FC Čebín - FC Kuřim B 0:7 (0:3) 
Branky Kuřimi: Laštůvka 3x ( Fila 1x, 

Vacula 1x, Kříž 1x ), Sláma 3x ( Peňáz 2x, Fila 
1x ), Vacula ( Fila ). Sestava Kuřimi Winkler 
– Kříž, Peňáz, Sláma, Miška – Pleskač, Vacula, 
Otřísal, Fila – Laštůvka, Katolický.

4. kolo:
FC Kuřim A – Vysoké Popovice 21:0 

(10:0)
Branky Kuřimi: Hajsler 5x, Hruška 5x, 

Antoňů 2x, Bařinka 2x, Peřina 2x, Zabadal 2x, 
Kulibaba, Šťastný, Nešetřil. Sestava Kuřimi: 
Nešetřil – Vašíček, Přichystalová, Bábor, Zaba-
dal – Antoňů, Šťastný, Hruška, Peřina, Bařinka 
– Hajsler, Kulibaba.

FC Kuřim B – Sokol Zbraslav 9:0 (4:0)
Branky Kuřimi: Vacula 3x ( Pleskač 1x, 

Hégr 1x, Laštůvka 1x ), Pleskač 2x ( Vacula 1x 
), Kříž ( Vacula ), Sláma ( Vacula ), Hégr ( Fila 
), Peňáz ( Otřísal). Sestava Kuřimi: Winkler 
– Kříž, Peňáz, Sláma, Katolický, Miška – Ples-
kač, Vacula, Hégr D., Fila, Otřísal – Laštůvka, 
Sukač.

5.kolo 
Domašov-Říčky – FC Kuřim 1:5 (1:2)

Branky Kuřimi: 7.min. Hajsler, 21. Ku-
libaba, 29. Vašíček, 31.Šťastný, 43.Al-Dury. Se-
stava Kuřimi: Nešetřil – Vašíček, Přichystalová, 
Zabadal, Bařinka –Peřina, Antoňů, Al-Dury, 
Šťastný, – Hajsler, Kulibaba.

Dolní Loučky – FC Kuřim B 0:7 (0:1)
Branky Kuřimi: Sláma 2x (Hégr 1x, Su-

kač 1x), Vacula (Hégr), Laštůvka (Pleskač), Su-
kač (Otřísal), Kříž (Vacula), vlastní (Vacula).

sport - fotbal
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Sestava Kuřimi: Winkler – Kříž, Peňáz, 
Hégr D., Katolický, Otřísal – Pleskač, Sláma, 
Vacula, Sukač, Miška, Fila – Laštůvka.

6. kolo:
FC Kuřim A – Veverská Bítýška 18:0 

(8:0)
Branky Kuřimi : Hajsler 4x, Bařinka 4x, 

Šťastný 4x, Antoňů 2x, Zabadal 2x, Al-Dury 1x, 
vlastní. Sestava Kuřimi : Nešetřil – Vašíček, Při-
chystalová, Bábor, Zabadal – Antoňů, Šťastný, 
Al-Dury, Peřina, Bařinka – Hajsler, Kulibaba

FC Kuřim B – Oslavany 7:0 (6:0)
Branky Kuřimi : Vacula 2x (Laštůvka 

1x), Sláma 2x (Otřísal 1x), Laštůvka (Vacula), 
Sukač (Katolický), Peňáz (Otřísal). Sestava 
Kuřimi : Winkler – Pělucha, Peňáz, Hégr D., 
Katolický, Miška – Pleskač, Sláma, Vacula, Fila, 
Otřísal – Laštůvka, Sukač

Tentokrát byl zápas co se týká vývoje 
skóre přesným opakem minulého kola. Úvodní 
převahu jsme zužitkovali v rychlé vedení a dalo 
se očekávat výrazné vítězství. S přibývajícími 
minutami se však v naší hře množily nepřesnos-
ti a nedostatečný pohyb po hřišti.

Nedostatky jsme si v kabině v klidu po-
jmenovali a očekávali jsme, že konto neškodné-
ho soupeře zatížíme dalšími brankami. Bohužel 
na hřišti se odehrálo tragikomické představení, 
ve kterém hrály hlavní roli – naše špatné vedení 
míče, přihrávky na obsazené hráče, téměř žádný 
pohyb hráčů do volného prostoru nebo snaha 
tento prostor najít. A když už se nám přeci jen 
podařilo soupeře překombinovat, tak selhávala 
koncovka (pokolikáté již !!!). Nejvíc alarmující 
je zjištění, že kluci spolu na hřišti prakticky ne-
mluví, natož aby se navzájem povzbudili a po-
kud se trenéři rozhodnou do utkání příliš hla-
sitě nezasahovat, tak se potom můžeme cítit jak 
na komorním koncertě. Možná, že se to někomu 
líbí, ale fotbal vyžaduje zaujetí a zápal a pokud 
jsme opravdu lepší, tak to dejme soupeři vědět 
všemi fair-play způsoby (viz. naše „jedničky“).

Tabulka OP :
1. FC Kuřim A  5 5 0 0  62: 2  15
2. FC Kuřim B  5 5 0 0  48: 1  15
3. Tišnov   6 5 0 1  37: 8  15
4. Domašov  5 4 0 1  23: 7  12
5. Vev. Bítýška  5 3 0 2  15: 27    9
6. Dolní Loučky  5 2 0 3  14: 14    6
7. Oslavany  6 2 0 4  12: 22    6
8. Čebín   5 1 0 4  15: 28    3
9. Zbraslav  6 1 0 5    2: 21    3
10. Říčany  5 1 0 4    3: 41    3
11. Vys. Popovice  5 0 0 5    1: 61    0

Program na říjen :
čvrtek 6.10. 16:00 FC Kuřim A - FC Kuřim B
sobota 8.10. v 9:00 FC Kuřim A - Sokol Zbra-
slav
sobota 8.10. v 10:30 FC Kuřim B – Tišnov
sobota 15.10. v 10:00 Domašov – FC Kuřim B
sobota 15.10. v 11:15 Oslavany - FC Kuřim A
sobota 22.10. v 9:00 FC Kuřim A - AFK Tiš-
nov

neděle 30.10. v 9:30 Veverská Bítýška – FC Ku-
řim B

Mladší přípravky
1. kolo

FC Kuřim A – FC Kuřim B 13:2 (8:1)
Branky: Zabadal Šimon 5, Al-Dury Sabri 

3, Havlík Alexandr 2, Váša Vojtěch 2, Valášek 
David – Martínek Šimon, Sláma Jakub

První zápas našich kluků přinesl hodně 
branek. Po prvních pár vyrovnaných minutách 
podle očekávání začaly padat branky a to samo-
zřejmě do branky slabší a mnohem mladší pří-
pravky. Výsledek 13-2 reflektuje průběh celého 
zápasu. Nicméně to není výsledek ošklivý, jak by 
se mohlo na první pohled zdát. Z hlediska prv-
ního naši kluci z Béčka hráli svůj první zápas. 
Vzhledem k tomu, že řada hráčů nastoupila bez 
jakékoliv předchozí zkušenosti, musím kluky za 
jejich morálku pochválit. Z dalšího hlediska se 
kluci zápas snažili odbojovat. Běhali a snažili se 
i o nějakou tu nahrávku a střelu. 

2.kolo
FC Ivančice – FC Kuřim A 5:3 (3:1)

Branky Kuřimi: Hégr 3

AFK Tišnov B – FC Kuřim B 15:5 (8:2)
Branky Kuřimi: Jelínek 3, Martínek, Pal-

kovič

3. kolo:
FC Kuřim A – Slovan Rosice 8:1 (5:0)

Branky Kuřimi: Kokeš Nikolas 3, Kaiser 
Attila 2, Zabadal Šimon 2, Al-Dury Sabri 

FC Kuřim B – FC Ivančice 1:26 (1:14)
Branka Kuřimi: Martínek Šimon
Sobotní zápas s průměrem o 2 roky star-

šími kluky přinesl očekávaný výsledek. Naši 
chlapci se snažili, ale proti klukům, kteří mají 2x 
širší nohy než náš nejstarší hráč se opravdu hrát 
moc nedá. Nicméně i tak za stavu 10:0 naši klu-
ci stále bojovali, skóre neskóre. Ve druhé půli 
dokonce přidali na důrazu a tak si snad nějakou 
tu bolístku odnesli i do Ivančic. Fantastický a 
nádherný gól Šimona bylo něco pro oko diváka. 
Poslat na párek o rok staršího obránce, udělat 
kličku gólmanovi a krásně strefit prázdnou brá-
nu, to se mnohdy nepovede ani Fernardu Tor-
resovi z Chelsea.

Ovšem musím vyjádřit zklamání z toho 
že náš obránce Šimon ani nedorazil a že Dane-
ček náš levý obránce odešel ještě před začátkem 
utkání a nikomu o tom neřekl, ale život jde dál 
kluci se to snažili odmakat i za něj.

P.S. Danečka si vezmu do parády na dal-
ším tréninku já a svět tak objeví výborného le-
vého beka.  

Resumé: 1:26, výsledek reflektuje převa-
hu soupeře, ale za snahu musím opět poděkovat 
všem co se ZÚČASTNILI.

4. kolo:
AFK Tišnov A – FC Kuřim A 1:7 (0:1)

Branky Kuřimi: Hégr Tadeáš 5, Toldy, 
Vlček

Slovan Rosice – FC Kuřim B 14:2 (10:0)
Branky Kuřimi: Martinek Šimon 2
Pátek, krásné skoro letní počasí, nic ne-

nasvědčovalo tomu, že by tímto dnem 23.9. 
začalo další roční období a to podzim.  Sluneč-
né počasí přivedlo do ochozů v třetiligových 
Rosicích kolem 50-ti lidí a to je na přípravku 
opravdu hodně.

V první půli jsme prvních pár minut 
vzdorovali, přesně podle očekávání, nicméně 
jsme posléze udělali pár chyb v obraně. Přede-
vším pár našich lepších hráčů zklamalo.  Ale je 
to zřejmě daň za předešlé zápasy kde daný hráč 
zase pro změnu exceloval. Ale bez tréninků to 
bohužel nepůjde. Kluci v první půli nevěděli 
jak hrát, jediným světlým okamžikem bylo sólo 
Šimona M. kde prokličkoval celým hřištěm a 
poslednímu obránci nasadil housličky, bohu-
žel se tato akce z 15. minuty neuzavřela gólem. 
Ale za tuto individuální akci si Šimon zaslouží 
pochvalu. První půle skončila výsledkem  10-0, 
což jsme opravdu nečekali.

Ve druhé půli jsme změnili taktiku. Míša 
naskočil do obrany místo Šimona J. tento tah 
se ukázal býti správným. V prvních 10-ti mi-
nutách druhého poločasu jsme soupeře z Rosic 
válcovali a dokonce jsme tuto část hry vyhráli 
2-1. Největší zásluhu na tom mají Kuba se Ši-
monem M., kteří soupeřovi obránce totálně 
deptali. Zvýšený důraz především v obraně 
můžeme připsat Míšovi a perfektní natahování 
obránců (za špinavou práci, kterou málokdo 
vidí) musíme velmi poděkovat Jirkovi. Tato 
čtveřice předvedla absolutně heroický výkon, 
za který jim musím za mě a Libora poděkovat. 
Byl to nejlepší výkon, co kluky znám. Druhá po-
změněná čtveřice se také snažila, ale další góly 
to bohužel nepřineslo.  Nicméně velké herní 
zlepšení všech 9-ti hráčů mě opravdu potěšilo. 
Ještě vyzdvihnu výkon Danečka, který konečně 
pochopil že fotbal není balet a přidal na důrazu 
a také Martinovi, našemu gólmanovi za dobré 
a rychlé rozehrávání do stran hřiště. Poslední 
koho zmíním je malý David, který, ač nejmladší 
obehrál 3 hráče a ještě málem vstřelil svoji prv-
ní branku za FC Kuřim. Dodám jen, že to byl o 
hlavu nejmenší hráč než kterýkoli jiný na hřišti. 
Druhý poločas nakonec skončil výsledkem 4-2 
pro domácí Slovan.

Děkuji všem hráčům kteří se dostavili a 
hlavně děkuji za předvedené výkony. Zápas od 
zápasu se zlepšujeme a je jen otázkou času kdy 
se staneme postrachem celého okolí.

5. kolo
FC Kuřim B – AFK Tišnov A 1:17 (0:8)

Program na říjen : 
neděle 9.10. v 10:30 FC Čebín - FC Kuřim A
neděle 9.10. ve 12:30 Zastávka – FC Kuřim B
pátek 14.10. v 16:30 FC Kuřim A - FK Sokol 
JAPO Střelice
sobota 15.10. v 9:00 FC Kuřim B – Čebín
sobota 22.10. v 9:30 FK Ořechov - FC Kuřim A
neděle 23.10. v 9:00 Střelice – FC Kuřim B
pátek 28.10. v 16:30 FC Kuřim A - AFK Tišnov B
neděle 30.10. ve 12:45 FC Kuřim B – Ořechov
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Přebor Župy Pernštejnské 
ve stolním tenisu 

 Poslední zářijová sobota je v Moravských Knínicích již léta zadána 
příznivcům hry s nejmenším míčkem. Na přeboru Sokolské župy Pern-
štejnské se zde setkali letos již po dvanácté. Nádherné počasí babího léta 
zřejmě způsobilo, že se turnaje se zúčastnilo ve dvouhrách a čtyřhrách 
pouze 20 registrovaných a neregistrovaných hráčů a hráček. I přes tento 
drobný handicap si však všichni zúčastnění zahráli do sytosti. 

 Herní systém soutěží jednotlivců byl zvolen jako kombinace sku-
pinového a vyřazovacího způsobu, a dále se dohrávalo až do úplného po-
řadí. Čtyřhry byly potom hrány na dvě porážky. 

 Jak se již na turnajích pořádaných místní TJ stalo pravidlem, kro-
mě příjemně stráveného dne za zelenými stoly, odcházeli všichni hráči 
s upomínkou na tento turnaj v podobě řady hodnotných věcných cen. 
Poděkování patří Sokolské župě Pernštejnské, Auto Petr Kuřim a pohos-
tinství Na sokolovně panu Aleši Jindřichovi.

Celkové pořadí soutěže registrovaných: 1. Smolík Milan Rovečné, 
2. Jakubec Břetislav Bystřice n.P., 3. Šumšal Patrik Bystřice n.P., 4. Kočka 
Miroslav Sokol Kuřim, 5. Jaroušek Dušan M.Knínice, 6. Vávra Ivan Lom-
nička, 7. Smolík Miloslav Bystřice n.P., 8. Vojanec Libor M.Knínice, 9. 
Pleskač Miroslav M.Knínice, 10.Svejkovský Petr Sokol Kuřim, 11.Špaček 
Zdeněk M.Knínice, 12.Racek Oldřich Sokol Kuřim, 13.Kalová Zdenka 
Sokol Kuřim, 14.Hrabec Pavel Lomnička, 15.Štefl Vladimír Sokol Kuřim, 
16.Kitner Stanislav Lomnička 

Celkové pořadí soutěže čtyřher: 1. Smolík M. - Smolík M. Roveč-
né/Bystřice n.P., 2. Racek O. - Vávra I. S. Kuřim/Lomnička, 3. Šumšal 
P. - Jakubec B. Bystřice n.P., 4. Kočková A. - Kočka M. Sokol Kuřim, 5.- 6. 
Pleskač M. - Vojanec L. M.Knínice a Svejkovský P. - Štefl V. Sokol Kuřim, 
7. Kitner S. - Hrabec P. Lomnička 

Celkové pořadí soutěže neregistrovaných: 1. Kalová Zdenka Ku-
řim, 2. Kočková Andrea Kuřim, 3. Slavík Tomáš Brno, 4. Štefl Dominik 
Kuřim, 5. Plevák Vojtěch Brno

HleVoj

ŠPALCYKLOBOJ 
Moravské Knínice 2011

 TJ SOKOL a Obecní úřad Moravské Knínice uspořádali na den 
svatého Václava 28.9.2011 cyklistickou soutěž pro děti a mládež s názvem 
Špalcykloboj. Letošního, v pořadí již VI. ročníku se zúčastnil rekordní po-
čet 33 mladých příznivců cyklistiky z M.Knínic, Kuřimi, Chudčic, Mal-
hostovic a Adamova.

 Celý závod v sobě zahrnoval hned tři cyklistické disciplíny. První 
byla jízda zručnosti, kdy v pohádkovém království musel jezdec (niko-
liv na koni, ale na kole) srazit jednou rukou hlavu drakovi, přejet lávku a 
nakonec co nejrychleji prokličkovat mezi kužely, aby mohl ustájit svého 
oře (velocipéd). Druhou byla jízda pomalostí a třetí byl klasický kros v 
terénu na čas. 

 Po lítých soubojích každý z účastníků obdržel sladkou odměnu a 
jako upomínku na tuto akci malý dřevěný špalíček ( proto název „Špal-
cykloboj“ ). 

Kategorie 4 - 5 let: 1. Tomáš Bořil M.Knínice 754 b., 2. Markéta 
Vondráková Malhostovice 944 b., 3. Matěj Koláček M.Knínice 1024 b., 
4. Lukáš Langer M.Knínice 1080 b., 5. Karolína Jindřichová M.Knínice 
1264 b., 6. Anička Císařová M.Knínice 1375 b., 7. Vojta Koláček M.Knín-
ice 1419 b., 8. Martin Kaláb M.Knínice 1465 b.

Kategorie 6 – 7 let: 1. Barbora Vondráková Malhostovice 656 b., 
2. Štěpán Matyáš M.Knínice 662 b., 3. Petra Kalábová M.Knínice 745 b., 
4. Marie Mauerová M.Knínice 847 b., 5. Jakub Tyl M.Knínice 1128 b., 6. 
Hynek Langer M.Knínice 1178 b., 7. Lenka Šedová Chudčice 1370 b. 

Kategorie 8 – 9 let: 1. Jana Slámová M.Knínice, 2. Jana Šedová Chud-
čice, 3. Anička Lajcmanová Malhostovice, 4. Viktorie Císařová M.Knínice 

Kategorie 10 – 11 let: 1. Štěpán Večeřa M.Knínice 520 b., 2. Do-
minik Lepka Kuřim 584 b., 3. Martin Polák M.Knínice 653 b., 4. Zdeňka 
Parasková Kuřim 789 b., 5. Alžběta Hudcová Kuřim 1116 b., 6. Lucie Lep-
ková Kuřim 1134 b., 7. Jonathan Hladký Kuřim 1503 b.

Kategorie 12 – 13 let: 1. Jaroslav Jelínek M.Knínice 347 b., 2. Jiří Při-
kryl Kuřim 379 b., 3. Petr Hanák M.Knínice 426 b., 4. Jarek Večeřa M.Knínice 
855 b., 5. Marek Polák M.Knínice 861 b., 6. Adam Oros Adamov 1077 b.

 Kategorie 14 – 15 let: 1. Patrik Nováček M.Knínice 501 b.
HleVoj

Cyklistika

Nejen prací živ je člověk
 V tomto duchu uspořádal fotbalový klub FC Kuřim turnaj v malé 

kopané pro podniky a výrobní závody z Kuřimi a blízkého okolí. Záštitu 
nad touto akcí převzal starosta města Ing. Drago Sukalovský.

V pátek 9. 9. tak od 15 hod změřili své síly reprezentace těchto 
podniků: D.TRI, TYCO, SIEMENS, AGROAD, WALTER, SLÉVÁRNA 
KUŘIM.

Přehled výsledků: D.TRI - TYCO 1:3 , AGROAD - WALTER 1:1, 
TYCO - SIEMENS 1:3, WALTER - SLÉVÁRNA 4:3, D.TRI - SIEMENS 
0:6, AGROAD - SLÉVÁRNA 5:1, o 5.-6. místo SLÉVÁRNA - D.TRI 2:1 
(penalty), o 3.-4. místo WALTER - TYCO 1:0, finále AGROAD - SIE-
MENS 1:3

 Pořadí: 1. SIEMENS 2. AGROAD 3. WALTER 4. TYCO 5. SLÉ-
VÁRNA 6. D.TRI

 Vítězům se sluší pogratulovat a poraženým poděkovat za účast. 
S potěšením lze komentovat i skutečnost, že si žádný z hráčů nepřivodil 
zdravotní újmu. U stánku s občerstvením se po skončení turnaje vedly (v 
pohodové atmosféře) debaty o posílení kádrů pro příští ročník.

Za FC Kuřim mohu slíbit, že bude naší snahou uspořádat podobný 
turnaj i v příštím roce. 

na snímku mometka z utkání D.TRI - SIEMENS
Ivo Peřina
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Cyklistika - pozvánka

Sokol Beach Cup 2011
V sobotu 27. 8. 2011 se uskutečnil na kurtech na plážový volejbal 

na koupališti v Kuřimi další ročník, troufám si tvrdit, stále populárnější-
ho turnaje v beach volejbalu mužů a mixů. Hrálo se za krásného sluneč-
ného počasí, které bylo sice místy narušováno větrem, ale ani tato malá 
drobnost neubrala na atraktivnosti jednotlivých zápasů a dobré náladě 
„beachařů“. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 12 dvojic a to 6 v 
soutěži mužů a 6 v soutěži mixů. Byly mezi nimi známé volejbalové tvá-
ře, které jsou pravidelnými účastníky, ale i spousta nových neznámých a 
neotřelých, hlavně v soutěži mixů. Hrálo se systémem každý s každým na 
dva odehrané sety, což v konečném součtu znamenalo celkem 30 utkání 
nabitých beachvolejbalovým uměním. V obou kategoriích bylo k vidění 
spoustu skvělých zápasů plných nádherných výměn, tvrdých smečů, pev-
ných bloků, chytrých ulívek a neuvěřitelných zákroků v poli, které místy 
hraničily až se sebeobětováním. Myslím si, podle reakcí zúčastněných, 
že se turnaj povedl a důkazem toho je příslib většiny z nich, že se příští 
rok opět sejdeme na dalším ročníku SOKOL BEACH CUPU tentokráte 
2012. Chtěl bych touto cestou všem hráčům a hráčkám poděkovat a těším 
se zase za rok.

Konečné pořadí :  MUŽI   MIXY
1. místo   Petr – Zdenek  Iveta - Aleš
2. místo   Aleš – Petr  Kristýna - Michal
3. místo   Honza – Drahoš  Iva - Petr
4. místo   Pavel – Laco  Světlana - Roman
5. místo   Roman – Jura  Marcela - Martin
6. místo   Milan – Tonda  Lenka – Petr

Pozvánka



ročník 18, číslo 10/říjen    ZLOBICE   39

sport

Volejbal

DDM HIPPO Kuřim - volejbal
Předsezónní soustředění Letovice 2011

Ve dvou po sobě jdoucích víkendech absolvoval volejbalový krou-
žek DDM HIPPO Kuřim předsezónní soustředění v Letovicích. Nejprve 
vyrazily od pátku do neděle hráčky žákyň. Během víkendu odtrénovaly 
12 hodin v tělocvičně, kde se zaměřily převážně na obranu a řešení her-
ních situací. Na závěr si zahrály turnaje ve volejbalových dovednostech. V 
turnajích celkově zvítězila Barbora Fikesová a nejlepší hráčkou soustře-
dění žákyň byla Kamila Smrčková. Poté vyrazily na stejné místo i kadetky 
a juniorky. Hráčky doprovázeli dva junioři z VK Drásov. Hráčky absolvo-
valy testy fyzické připravenosti, které ukázaly, že nejlépe na tom je troji-
ce Hana Šálená, Michaela Schnirchová a Tereza Polášková. Hráčky dále 
odtrénovaly devět hodin se zaměřením na řešení herních situací. Na závěr 
byl oblíbený turnaj, ve kterém nejvíce bodů nasbírala Tereza Polášková. 
Nejlepší hráčkou soustředění byla vyhlášena Hana Šálená. Všechny hráč-
ky se poctivě připravovaly a pracovaly na svém výkonu. Nyní už čekají 
týmy na svůj start do sezóny.

Soustředěních se zúčastnili: Barbora Fikesová, Alena Vichtová, 
Simona Kahleová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Michaela Schnir-
chová, Tereza Vyorálková, Tereza Plíšková, Hana Šálená, Klára Netrefová, 
Veronika Štossová, Martina Böhmová, Tereza Polášková, Roman Havlík, 
Luboš Dvořáček.

Kvalifikace krajského přeboru žákyň
V sobotu 24. 9. 2011 zahájilo soutěžní sezónu DDM HIPPO Ku-

řim, a to kvalifikací Krajského přeboru žákyň. Letos změřily síly ve skupi-
ně D v Brně Bystrci se ZŠ Novolíšeňská B, VK Královo Pole A, Boskovice-

mi a ZŠ Vejrostova. Úvodní zápas byl ještě maličko zakřiknutý. Po prvním 
prohraném setu už ve druhém kuřimské žákyně suverénně zvítězily. Ve 
třetím zkráceném bohužel kuřimačky nezvládly koncovku a po boji pod-
lehly domácímu ZŠ Vejrostova. Ve druhém utkání se ZŠ Novolíšeňská B 
zvítězily kuřimačky v obou setech. Do třetího utkání s Boskovicemi na-
stoupily kuřimské žákyně s hlavou v oblacích a probraly se až po prvním 
prohraném setu. Poté dokázaly v následujících dvou zvítězit a připsaly si 
další výhru. V závěrečném utkání již byl tým VP Královo Pole Brno nad 
síly kuřimských hráček. V kvalifikaci podaly všechny hráčky velmi dobrý 
výkon a vstup do sezóny se herně i výsledkově povedl.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Barbora Fikesová, Klára Ne-
trefová, Sabina Kloudová, Kamila Smrčková, Michaela Šplíchalová, Ka-
teřina Šplíchalová

Sportovní pozvánky

Neděle 16. října 10:00, házenkářské hřiště
Házená Kuřim C -  Hostěrádky
Oblastní přebor muži.

Neděle 23. října 14:30, házenkářské hřiště
Házená Kuřim – Kostelec
Utkání mužů – 2. liga. Další domácí utkání dne: 9:00 Kuřim – 

Juliánov (krajský přebor mladší žáci), 10:30  Kuřim – Juliánov 
(krajský přebor starší žáci), 12:30 Kuřim – Polanka (2. liga dorostenci), 
16:30 Kuřim B – Juliánov (krajský přebor muži)

Sobota 8. října od 11:00 do 15:00
Cyklozávod pro děti a širokou veřejnost 2011
Pořádá město Kuřim a Hard Bikers Kuřim.
Start a cíl na počátku cyklostezky v Kuřimi za železniční vlečkou – 

ul. U Stadionu. Kategorie: Děti do 4 let (kola, odražedla), Děti do 6 let s 
rodičem, Děti 7 - 8 let, Děti 9 - 10 let, Mládež 11 - 12 let, Mládež 13 - 14 
let, Příchozí - 15 let a více, Rodinné týmy - dítě a 2 dospělí. Program: 
11:00 – 12:30 – registrace závodníků, 13:00 – 13:50 start jednotlivých 
kategorií. Všem cyklistům doporučujeme použít ochrannou přilbu, mlá-
dež do 18 let povinně!

Neděle 16. října 14:00, stadion - Atletika - Kuřimská hodinovka
Kuřimská běžecká liga. Od 14:00 hodin závod pro děti, od 16:00 

hlavní závod.

Neděle 30. října 10:00, hřiště u KD Podlesí 10:00 
Atletika - X. Běh na Babí lom 
Kuřimská běžecká liga. Hlavní závod 4 km, 10:00 - lidový běh 2,6 

km.
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Šachy Šipky

Příští listopadové číslo Zlobice vyjde v pátek 4. listopadu 
2011. 

Uzávěrka je v pátek 28. října 2011, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 

v pondělí 31. října.

Desátý ročník  odstartoval 
V sobotu 17.9.2011 proběhl v klubu Pohoda první turnaj série O 

šipkového krále a královnu Kuřimi pro sezonu 2011-12.Prvního turnaje 
se z účastnilo 16 hráčů. Turnaj proběhl bez problémů. Rozhodčím byla 
Lenka Klašková, která svou roli zvládla na jedničku. Finále si zahráli R. 
Staněk a J.Kessner, úspěšnějším byl prvně jmenovaný, který si připsal 
prvních 10 bodů do průběžného pořadí. Nejlepší ženou turnaje byla L. 
Klašková.

 Výsledky 1.turnaje: 
1. R. Staněk 10, 2. J. Kessner 8, 3. A. Klaška ml. 7, 4. V. Smejkal 6, 

5. – 6. A. Klaška st. a F. Doležel 5, 7. – 8. M. Dulínek a J. Pavlíček 4, 9. – 12. 
T. Sehnal, P. Cimbálník, L. Klašková a R. Štěpánek po 3 bodech.

Foto: trofeje o které se letos hraje.

tři nejlepší zleva: R. Staněk, L. Klašková, A. Klaška ml., J. Kessner

Další turnaj jednotlivců  se uskuteční  v sobotu 15. 10. 2011 v klu-
bu Pohoda Kuřim kulturní dům (vchod ze dvora) a turnaj dvojic proběh-
ne v sobotu 1. 10. 2011. Začátek turnaje je vždy v 19 : 00 hodin.

David Hedbávný

Dominik Lepka přeborníkem 
ZŠ Jungmannova! 

Dominik, který získal 100% bodů, se presentoval útočným šachem 
s velkou dávkou rizika. Mirek hrál více na jistotu a byl i s Dominikem vy-
hraný. Jenže přehlédl matovou hrozbu a to rozhodlo. Příjemně překvapil 
dosud šachově neznámý Tomáš Kříž.

Přebor ZŠ Jungmannova jednotlivců v šachu 1.-5. třída. 2011
1. Lepka Dominik 7 bodů (5.třída), 2. Bauer Miroslav 6 bodů 

(5.t.), 3. Kříž Tomáš 5 bodů (3.t.), 4. Zelený Josef 4 body (skóre 20,5) 
(3.t.), 5. Vázler Daniel 4 body (sk. 18,5) (5.t.), 6. Adamec Patrik 4 body 
(sk. 18) (4.t.), 7. Škrob Ondřej 4 body (sk. 17,5) (5.t.), 8. Matějů Roman 
4 body (sk. 17) (4.t.), 9. Zajíček Jan 4 body (sk. 16) (3.t.), 10. Dostál Ja-
kub 3,5 bodu (sk.15,5) (5.t.), 11. Koláček Patrik 3,5 bodu (sk. 15) (5.t.), 
12. Paraska Michal 3 body (sk. 20) (5.t.), 13. Horák Lukáš 3 body (sk. 
19,5) (3.t.), 14. Vašíček Šimon 3 body (sk. 18,5) (4.t.), 15. Katolický Aleš 
2 body (sk. 17,5) (3.t.), 16. Dvořák Lukáš 2 body (sk. 16) (4.t.), 17. Jah-
nová Simona 1 bod (2.t.). 

Turnaj byl sehrán na 7 kol švýcarským systémem losování. Pořada-
tel ŠK Kuřim 16.9.2011 na DDM Jungmannova. Ředitel turnaje: Krupica 
Pavel , rozhodčí turnaje: Majer Jiří st. 

MJS
 

Přeborníkem ZŠ Tyršova -Ja-
kub Matoulek 

V pátek 23. 9. 2011 se uskutečnil spojený turnaj o přeborníka ZŠ 
Tyršova+Komenského 1-4.třída.

Výsledky:
1. Matoulek Jakub 7 bodů, 2. Šudák Marek 5 b, 3. Konečný Jonáš 

5 b, 4. Košuličová Anna 5 b, 5. Prokop Martin 4,5 b, 6. Kaiser Attila 4,5 
b, 7. Vašeková Magdaléna 4,5 b, 8. Burian Jirka 4 b, 9. Vacula Jakub 4 b, 
10. Pělucha Jakub 3,5 b, 11. Tajiovský Matěj 3,5 b, 12. Starosta Milan 3,5 
b, 13. Janík Šimon 3,5 b, 14. Burgetová Petra 3 b, 15. Klíčová Eliška 3 b, 
16. Martínek Šimon 3 b, 17. Šafařík Vašek 2,5 b, 18. Hrstka Lukáš 2,5 b, 
19. Hanák Filip 2 b, 20. Konečná Eliška 1,5 b, 21. Balog Vojtěch 1 b, 22. 
Donnert Filip 1 b. 

Vyhodnocena byla i nejlepší děvčata v pořadí: 1. Košuličová Anna, 
2. Vašeková Magdaléna, 3. Burgetová Petra. 

Nejlepším prvňáčkem se stal Tajovský Matěj. Turnaj rozhodoval 
Vitula Jan a Krupica Pavel. Poděkování patří především vedení ZŠ Tyršo-
va za pomoc při organizaci. 

Pavel Krupica


