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Až o pětinu levnější elektřinu a plyn 
pro domácnosti už získala společnost eCEN-
TRE pro stovky domácností v celé České re-
publice. Od září začne působit i v Kuřimi a 
domácnosti, které smlouvu o elektronické 
aukci na ceny zemního plynu a elektrické 
energie uzavřou, mohou významně ušetřit.

Město Kuřim se rozhodlo připojit k je-
jich projektu „Elektronické aukce pro města a 
obce“ na základě jednak pozitivních zkušeností 
z nákupů energií na burze, díky kterým výrazně 
ušetřilo náklady svoje i svých organizací, a také 
díky podnětům ze strany samotných občanů, 
kteří měli zájem se e-aukcí účastnit. Vedení měs-
ta proto vstoupilo do jednání s organizátorem 
projektu elektronických aukcí a poskytlo záze-
mí k prezentaci služeb společnosti eCENTRE 
pro veřejnost a kontaktní místo pro občany.

Už 4. září proběhne v 18 hodin veřej-
ná prezentace elektronické aukce společnosti 
eCENTRE ve Velkém sálu Kulturního domu 
v Kuřimi a během září pak budou ve Velké za-
sedací místnosti MěÚ Kuřim na Jungmannově 
968 probíhat kontaktní dny pro občany, kteří 
budou mít zájem o zařazení do aukcí.

Společnost e-CENTRE představí v Kul-
turním domě princip fungování aukcí a také 
výsledky, které domácnosti dosáhly v konkrét-
ních případech. K elektronickým aukcím se už 
v současnosti připojilo na 200 měst a obcí z celé 
České republiky. Jejich průměrná úspora dosa-
huje 25 – 30 %. 

Šance na snížení nákladů za energie pro domácnosti 
Celkový počet domácnosti v Česku, 

které už elektronickou aukci energií vyzkou-
šely, roste. Ta červencová byla skoro pro 5000 
domácností a povedlo se uspořit pro další dva 
roky více než 52 milionů korun. Potvrzuje se i 
to, že čím více zájemců se dá dohromady, tím 
větší je i průměrná úspora. 

„Město Kuřim se svými organizacemi se 
účastní nákupu energií na komoditní burze už 
od loňského roku a ušetřili jsme za tu dobu de-
sítky procent z původní ceny, což jsou statisíce 
či miliony korun“ říká starosta Kuřimi Drago 
Sukalovský. „Rozhodli jsme se proto nabídnout 
podobnou možnost i občanům města a připojit 

se k projektu Elektronické aukce pro města a 
obce společnosti eCENTRE, která elektronic-
kou aukci elektrické energie a plynu pro domác-
nosti organizuje.“

Elektronická aukce je vlastně obdoba 
dražby, která však probíhá on-line přes internet 
a ve které dodavatelé své nabídky snižují a sna-
ží se tak získat klienta. Čím více domácností se 
do e-aukce zapojí, tím výhodnější ceny mohou 
dodavatelé nabídnout, jelikož tak soutěží o celý 
balíček zákazníků.

Naše historicky první Babské hody na po-
čest sv.Máří Magdaleny jsou dnes již minulostí. 

A že se nám, ku potěše všech návštěvníků, 
vydařily, o tom nás přesvědčují samé kladné ohla-
sy našich spoluobčanů.

Když nás třicet, do nových babských krojů 
vyšňořených kuřimských žen a dívek, za úporné-
ho červencového vedra procházelo slavnostním 
průvodem městem, nikdo ještě netušil, jaký bude 
mít celá akce ve skutečnosti úspěch. 

 Slavnostní požehnání od faráře a předání 
hodového práva od starosty města shlédlo jen pár 
diváků, hlavně z řad blízkých a přátel stárek. 

Magdalské babské hody v Kuřimi
Překvapující byl však náš příchod na Ko-

mendu (areál ZŠ Komenského). Tam se celé 
odpoledne „brány netrhly“ a návštěvnost před-
čila veškerá očekávání všech organizátorů akce.
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Na dohled od zlobice

Stíny a polostíny
Z města

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.  
nabízí studium v dálkovém oboru zakončeném maturitní zkouškou  

 Provozní technika 
Kód oboru Vhod-

né pro 
Podmínka 

přijetí 
Školné měsíč-
ně 10  v roce 

Možnost 
dalšího 
studia 

Charakteristika oboru 

23-43-L/51  
Vyučení 
v tech-
nickém 
oboru 

1000 Kč VOŠ 
VŠ  

Tříletý dálkový nástavbový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy strojírenských a dalších příbuzných (automechanik, klempíř, instalatér, opravář) oborů.  
V předmětech Technologie, Strojnictví, Kontrola měření, Technická dokumentace a dalších, prohlubuje a rozši-
řuje znalosti z oblasti strojírenství. Obor připravuje vyučené studenty k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky.  
Výuka probíhá jednou týdně v pondělí v odpoledních hodinách. Více informací na: www.zamekkurim.cz. 

Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. tel.: 541 231 038, etel.: 541 231 038, e --mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48   



 

Dodělej si  

maturitu! 

Zahájení školního roku na 
základních školách na hřiš-
ti i na Kulťasu

Zahájení nového školního roku na ku-
řimských základních školách proběhne 2. září 
2013. Slavnostní zahájení nejen pro letošní prv-
ňáčky bude zahájeno na ZŠ Komenského v 8:30 
hodin na hřišti u školy a na ZŠ Jungmannova v 9 
hodin v Kulturním domě.

Modernizace plážových kur-
tů na bazéně

Rada města schválila záměr na moder-
nizaci plážových kurtů v areálu plaveckého 
stadionu za 50 tisíc korun. Realizace by měla 
proběhnout na jaře příštího roku a dojde při ní 
k výměně písku na kurtech a ke zbudování no-
vých obrubníků.

Medaile za zásluhy o sport
Rada města rozhodla o udělení medaile 

panu Františku Ondráškovi. Na Handecfestu 
31. 8. 2013 na zámku v Kuřimi předá starosta 
města panu Ondráškovi Medaili města Kuřimi 
za zásluhy o rozvoj sportu ve městě Kuřimi, ze-
jména házené.

Výměna oken v obecních 
bytech

Rada města schválila zahájení zadávací-
ho řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi „Výměna oken v obecních by-
tech“, jedná se o výměnu oken v sedmi obecních 
bytech, dřevěná okna, která jsou ve špatném 
technickém stavu, dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje členy hodnotící 
komise.

Studie k parkování na Jung-
mannce

Rada města také vyčlenila částku 19 600 
Kč na zpracování studie na akci „Parkování v 
ulici Jungmannova“.

Pronájem prostor v KD
Byl vyhlášen záměr na pronájem neby-

tových prostor v prvním nadzemním podlaží 
Kulturního domu. Prostor je k nájmu od 1. 9. 
2013, prodejna zlatnictví se z Kulturního domu 
přesouvá do nově otevřeného obchodního cen-
tra stejně jako prodejna květin.

KiK otevře koncem září
V září bude uvedeno do provozu nové 

obchodní centrum v Kuřimi. Slavnostní otevře-
ní obchodního centra bude 27. září 2013. Ob-
čané Kuřimi zde najdou, kromě prodejny tex-
tilního řetězce KiK, také prodejnu zverimexu 
a tabáku, dále zde bude květinářství, zlatnictví, 
kadeřnictví a lékárna. Poslední prostor je stále 
v jednání.

sš

Nebezpečné pozůstatky
 z 2. světové války objevil dne 2. 

7. 2013 majitel stodoly v Rozdrojovicích. Ze 
sloupu budovy si odnesli policií přivolaní pyro-
technici dva ruční granáty a jeden dělostřelecký 
protipancéřový granát ráže 85 mm.

Vykradači kovů
 nelenili v kuřimském mikroregionu 

ani o prázdninách. V noci ze dne 4. 7. 2013 od-
cizili v Kuřimi 18 kusů teleskopických stojek k 
bednění za 54 tisíc Kč.

 Dne 9. 8. 2013 ohlásil zaměstnanec 
ČD na Policii ČR zmizení stykového transfor-
mátoru a 3 metrů měděných propojovacích lan 
z železniční vlečky do „TOS Kuřim“. ČD tak 
vznikla škoda 32 tisíc Kč.

 Dne 14. 8. 2013 si zloději kovů od-
nesli z kostela v Lelekovicích 34 metrů mědě-
ných dešťových žlabů a 2 metry svodů v celkové 
hodnotě 12 tisíc Kč.

Možná na objednávku
 zmizelo přes noc ze 4. 7. 2013 z ulice 

v Jinačovicích osobní auto Land Rover Disco-
very i s doklady a platebními kartami majitele. 
Vznikla mu tak škoda 708 tisíc Kč.

Velký lup
 si odnesli zloději, kteří se vloupali v 

noci ze dne 13. 7. 2013 do rodinného domu v 
Kuřimi.  Z domu si odnesli elektroniku, z auta 
stojícího ve dvoře hotovost 172 tisíc Kč a stra-
venky za 20 tisíc Kč. Celková škoda majitelů je 
203 tisíc Kč.

Zloději se vrátili
 Dne 19. 7. 2013 v brzkých ranních 

hodinách ohlásil na Policii ČR občan z Roz-
drojovic, že se v areálu organizace v Rozdrojo-
vicích pohybují podezřelé osoby. Policie místo 
prověřila, ale již nikoho nenašla. Druhý den v 
dopoledních hodinách nahlásil majitel areálu 
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Vyměňte si řidičský průkaz 
bez čekání

V roce 2013 končí poslední etapa povinné výměny řidičských prů-
kazů, se kterou jsme se potkávali v několika předešlých letech. 

Týká se těch řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 
1. 2001 do 30. 4. 2004 a musí být vyměněny do 31. 12. 2013. 

Stav výměny k 31. 7. 2013 je následující: zbývá vyměnit cca 971 
řidičských průkazů, což je 47% z celkového počtu řidičských průkazů, 
které podléhají výměně. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je lépe 
s výměnou nečekat na poslední chvíli, ale realizovat ji co nejdříve, bez 
zdlouhavého čekání ve frontě.

Nový provozovatel infokaná-
lu už bude vysílat v televizi

Od začátku září začne v televizi na infokanálu města vysílat nový 
dodavatel programové náplně městského infokanálu Vyškovská TV, s.r.o. 
Novému dodavateli dosud chyběla licence pro televizní vysílání, proto 
během prázdnin vysílal obrazové zpravodajství z Kuřimi pouze na in-
ternetu. Zpravodajský pořad o dění v Kuřimi Vyškovské TV má název 
Kuřimský magazín a bude se natáčet a vysílat každých 14 dní. Od září 
už Vyškovská TV licenci pro vysílání v Kuřimi má a na infokanálu od-
vysílá během září i všechny díly Kuřimského magazínu, které vyrobila o 
prázdninách. Současně už natáčí i vysílá záznamy z jednání zastupitelstva 
města. Archiv všech magazínů v digitální podobě naleznete na webových 
stránkách: www.kurimskymagazin.cz

Nová interní auditorka na 
Městském úřadu Kuřim

Od 1. září 2013 nastupuje do funkce nová interní auditorka na 
Městském úřadu Kuřim Ing. Silvie Ondrášková. Její pozice byla zřízená v 
souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné sprá-
vě, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou MF č. 416/2004 
Sb. Interní auditorka je přímo podřízena starostovi města a není zařazena 
do žádného z odborů městského úřadu, čímž je zajištěna její funkční ne-
závislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur. Do její 
pracovní náplně patří zejména kontrola dodržování právních předpisů a 
vnitřních směrnic, sledování aktualizací vnitřních směrnic, kontrola vyúč-
tování dotací poskytnutých městem Kuřim, kontrola zadávání veřejných 
zakázek a kontrola toku finančních prostředků v příspěvkových organiza-
cích zřízených městem. Interní auditorka bude na každý rok také zpraco-
vávat plán kontrolní činnosti. Podle starosty města Draga Sukalovského 
se Ing. Ondrášková nejdříve zaměří na kontrolu a navržení potřebných 
aktualizací směrnic a také na dokončení kontrol na ZŠ Tyršova.

Ing. Silvie Ondrášková má kancelář v I. patře MěÚ Kuřim, Jung-
mannova 968, dveře 212, tel.: 541 422 347 a e-mail: ondraskova@rad-
nice.kurim.cz

sš

vykradení objektu. Zloději si odnesli stavební materiál a nářadí za 115 
tisíc Kč.

Sebevražedné úmysly
 měla  žena, ke které přivolal známý z Rozdrojovic Policii ČR. 

Vzhledem k silně podnapilému stavu – 4,1 promile alkoholu v dechu, 
byla žena převezena záchrankou do nemocnice.

Domů se vrátit nechce
 Dne 17. 8. 2013 v dopoledních hodinách ohlásila na Policii 

ČR matka z Kuřimi pohřešování své nezletilé dcery. Dceru viděla napo-
sledy  v noci doma její sestra. Ráno již doma nebyla, mobilní telefon měla 
vypnutý. Policie týž den dívku našla v chatové oblasti. Dívka neutekla z 
domu poprvé. Jako důvod svých útěků uvedla častou podnapilost svých 
rodičů. Domů se proto vrátit nechtěla. Ve spolupráci se sociální pracovni-
cí byla převezena do Moravského dětského centra.

H.N.

Užitečné informaceNa dohled od Zlobice

Kde si vyměníte řidičské průkazy
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova 968, 664 34 

Kuřim

Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,
Úřední hodiny : Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 18:30 hod
Informace na tel.: 541 422 332
 541 422 335 
E-mail: kovar@radnice.kurim.cz



4      ZLOBICE ročník 20, číslo 9/ září

investice

placená inzerce

Kaple sv. Jana prošla zdaři-
lou rekonstrukcí

Během prázdnin se podařilo dokončit rekonstrukci stavby kap-
le sv. Jana a přilehlých ploch. Zastupitelstvo města Kuřimi rozhodlo 
o rekonstrukci už v loňském roce, kdy došlo k obnovení přívodu vody 
do kapličky, a v letošním roce práce pokračovaly rekonstrukcí samotné 
stavby vodní kaple a opravou okolních ploch. Celkem vyšla tato investice 
město na více než půl milionu korun bez DPH.

Koncem minulého roku byl vybudován nový drenážní systém a 
sběrná studna pro podzemní vodu, která byla následně nově svedena do 
vodní kaple. V letošním roce pak došlo k úpravám stavby kapličky a jejího 
okolí. Osadily se a zpevnily průčelní kameny kaple a upravily se okolní 
plochy a cesta vedoucí do lesa.

V průběhu oprav kaple byl odkryt betonový okapový chodník, 
který byl ke stavbě dodělán dodatečně během oprav po válce, kdy byla 
kaple silně poškozena po náletu, a sloužil jako statická podpora kaple. Po 
odkrytí silné vrstvy cementu proto muselo dojít nejprve ke statickému 
zabezpečení kaple a následně k povolání kameníků, kteří původní kamen-
ný sokl zpevnili a očistili. Tím se práce částečně zdržely oproti plánované-
mu termínu dokončení. Celá stavba kaple pak dostala nový nátěr, včetně 
kamenného soklu, protože podle starých pramenů byl kámen vždy pod 
nátěrem, který ho měl chránit před povětrnostními vlivy.

Okolí kaple bylo následně nově upraveno a vydlážděno, nyní se 
ještě budou instalovat kovové patníky, které mají zabránit najíždění aut až 
ke kapličce, což se v současnosti často děje. Kvalita vody v kapličce byla 
po vybudování sběrné studny a nových drenáží vyhodnocena jako vyso-
ce kvalitní pitná voda, a od té doby si pro vodu zvyklo chodit, tak jako v 
dřívějších dobách, mnoho lidí. Někteří však najíždějí autem až těsně k 
průčelí studánky a proto budou nízké patníky instalovány pár metrů před 
studánkou tak, aby auta neohrožovala pěší a současně neponičila stavbu 
a její okolí. 

Během stavebních úprav se voda k pití příliš nedoporučovala, pro-
tože mohlo dojít ke znečištění rýn, v současnosti však už probíhají nové 
testy po odebrání čerstvých vzorků vody, o jejichž výsledcích vás budeme 
informovat. V příštím roce by mělo dojít také na restaurování sochy svět-
ce Jana Nepomuckého a dřevěných dvířek kaple. Výměny se letos ještě 
dočká lavička a odpadkový koš u studánky.

Soňa Šmahelová
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nabídka DDM

Placená inzerce

Africký a kreativní tanec pro děti 
 (od 7 do 14 let)
 roční kurz
 vhodný jak pro holky, tak i pro kluky
 Dům dětí a mládeže, Kuřim Jungmannova
 Čtvrtek 17.50 – 18.50 
 
Cílem tohoto kurzu je rozšířit vnímání rytmu a pohybovou ko-

ordinaci. Také budeme pracovat s hudebním cítěním, s váhou a časem v 
tanci a vnímáním osobní hemisféry. 

Na začátku každé lekce bude 25 minutová dynamická rozcvička. 
Během ní se seznámíme s některými základními kroky z tradičních tanců 
západní Afriky. Naučíme se krátké variace i delší choreografii.

Poté budou následovat cvičení na rozvoj pohybu jako takového 
formou hry a speciálních technik. Bohatá škála těchto pohybových zadání 
umožní každému dítěti najít svoji vlastní cestu v multiversu improvizace. 
Díky těmto technikám a cvičením bude tanec pojat jako dobrodružství a 
prostředek k vlastní tvorbě. 

Lektorka mimo jiné absolvovala 160 hodinový roční kurz Labano-
vy analýzy pohybu s vysvědčením a roční kurz „ Psychomotorický vývoj 
dítěte“ akreditovaný MŠMT. Velkou část z jejich osnov uplatňuje ve své 
výuce. 

Těšíme se na společný tvořivý tanec od září! Taťjana /brando@
email.cz/
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placená inzerce

reportáž

Hodová vesnička byla neustále plná dětského štěbetání, hudební 
odpoledne s cimbálovkou Fjertůšek bylo příjemně odpočinkové a dosta-
tek dobrého jídla i pití zapříčinil, že se návštěvníci skvěle bavili. 

Domácí buchty ze stánku rychle mizely, Magdalky – hodová štěs-
tíčka - byla překvapením, na které si zatím návštěvníci musí zvykat, stej-
ně tak i na rukodělné výrobky našeho Kudaku ( Kuřimský dámský klub 
o.s.). 

Hřebem našich Babských hodů byla večerní hodová zábava s před-
tančením a různými překvapeními, které jsme si pro návštěvníky připravi-
ly. Na zábavě nám skvěle zahráli GALÁNI – dechová muzika z Přibyslavic 
pod vedením Štěpána Růdy ml. Slovem akci se mnou doprovodil Tony 
Žák a noční závěrečnou diskotékou zábavu uzavřeli RoTone.

Celá akce byla neuvěřitelně pohodová a veselá, a protože nebyl 
zaznamenán žádný nepatřičný incident či výstup, musíme všem návštěv-
níkům za slušnost i vstřícnost poděkovat.

Obrovské a vřelé poděkování také patří všem našim partnerům a 
sponzorům!

Hlavně představitelům města Kuřimi, našemu starostovi Ing. 
Sukalovskému a všem, kteří nás v naší snaze podpořili. Bez důvěry kul-
turní komise bychom neměly šanci si vytvořit tak nádherné babské kroje 
a neměly bychom ani možnost uspořádat naše hody v tak krásném pro-
středí areálu Komendy. 

Římskokatolické farnosti, otci Adamovi a pastorační asistent-
ce Hance Prokopové děkujeme za jejich nezištnou pomoc s organizací 
hodů.

Díky RADIO PETROV o nás věděli v celém širém okolí Brna.
A bez podpory firem z Kuřimi, jako je KAMPOS, s.r.o., MIŠKAT-

RANS, Vinotéka SPIRIT a JOHNNY SERVIS bychom náš areál Komen-
dy tak krásně nevyzdobily.

Největší dík však patří všem členkám Kuřimského dámského klu-
bu o.s. a jejich rodinným příslušníkům a obdivovatelům.

Děkujeme a za rok nashledanou…
Příští, II. ročník Magdalských babských hodů už má svůj termín. 

Spojujeme naše hody s Farními slavnostmi konanými taktéž na počest 
sv.Máří Magdaleny. Slavit budeme celý víkend od 18. do 20.července 
2014.

Za všechny z organizačního týmu KuDaK o.s.
 Zuzana Vaněrková

Magdalské babské hody v 
Kuřimi

(pokračování ze str. 1)
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 Výhodou e-aukce je, že dodavatelé o své klienty soutěží a že mají 
jasně stanovené podmínky, za kterých pak vítězný dodavatel do domác-
nosti elektřinu či zemní plyn dodává. Tímto způsobem mají občané šanci 
nejen ušetřit, ale získají zároveň jistotu, že ve smlouvě nebudou žádné 
skryté poplatky. Pro občany je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské 
firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani město Kuřim. Aukční 
poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci vyhra-
je.

Dne 4. září 2013 v 18:00 se uskuteční v Kulturním domě v Kuřimi 
Prezentace pro občany, kde budou zástupci společnosti eCentre odpoví-
dat na všechny otázky.

V prostorách Městského úřadu Kuřim, ve 3. patře ve Velké zase-
dací místnosti, bude ve dnech 9. ,16. ,23., 25. a 30. září (pondělky a stře-
da) vždy od 15:00 do 18:30 otevřeno  kontaktní místo, kam budou moci 
občané, v případě jejich zájmu, předávat podklady nutné pro zařazení do 
aukce. Jedná se o smlouvu se stávajícím dodavatelem (včetně dodatků), 
faktury za uplynulý rok a údaj o placení (číslo SIPO nebo účtu). 

Vlastní aukce se uskuteční na konci října a v listopadu (v případě 
dosažení výhodnější ceny pro klienta) se budou podepisovat smlouvy s 
novými dodavateli energií.

sš

Šance na snížení nákladů za 
energie pro domácnosti 

(pokračování ze str. 1)
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Pozvánka na Babské hody v Čebíně 
Rok se s rokem sešel, a už zde opět máme podzim a s ním naše 

tradiční Babské hody. Letos, stejně jako v předchozím období, máme 
připravena nová taneční vystoupení, která děvčata „pilovala“ od května 
až doposud. Uvidíte Podhorácké tance, lidové tance, které čerpají z pů-
vodních lidových pramenů, dále celosvětově známou a oblíbenou polku 
Jaromíra Vejvody - Škoda lásky v originálním podání našich Čebíňaček. 
A těšit se můžete také na tance k melodii krásné lidové písně Vysoký ja-
lovec. Svobodná děvčata předvedou jako každý rok zaplétání máje. Pro 
potěchu zejména mužského publika je připravena i lehce frivolnější část 
vystoupení, novodobý kankán po česku, který jistě rozproudí krev i dosud 
netečným divákům.

Jako odpolední host vystoupí dětský folklórní soubor Slováček, 
účastník Mezinárodního folklórního festivalu a mnoha folklórních pře-
hlídek. Soubor Slováček se zabývá dětským folklorním materiálem přede-
vším z národopisné oblasti Kyjovsko a Horňácko, a z těchto oblastí připra-
vuje i svůj program. Taneční vystoupení 35 dětí včetně vlastní cimbálové 
muziky (housle, basa, cimbál, flétna) bude jistě nevšedním zážitkem.

Před restaurací Čebínka bude pro děti zdarma připraveno zábavné 
malování profesionálními barvami na obličej a také skákací hrad. Dále te-
tování, třpytivé tetování, héliové balónky, cukrová vata a jiné atrakce.

Ve večerní části hodové zábavy hraje k tanci a poslechu dechová 
kapela Galáni a cimbálová muzika Kyničan. Čebíňačky zatančí lidové tan-
ce a okoření zábavu předpůlnočním žertovným tanečním vystoupením. A 
večer vygraduje půlnočním překvapením, o které se postarají SSM Čebín 
( „Senior sexy men“), jako zlatý hřeb večera, nechte se překvapit. Připra-
vena bude bohatá tombola.

Těšíme se Vás! Jana Jakubcová
foto: účastnice Babských hodů v Čebíně roku 2012

Bystřice hostí historicky 
první Slavnosti brambor

Bramborové speciality letos 21. a 22. září provoní dvůr farmy 
EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. Návštěvníci ochutnají množství bram-
borových specialit z dlouhé řady odrůd brambor od nejlepších bramborá-
řů z celé Vysočiny. Čerstvě sklizené brambory si budou moci také zakou-
pit. Na pódiu se budou střídat odborníci a vaření na téma bramborových 
receptů. Bohatý bramborový program čeká také děti. 

Bramborový tatarák, pečená krkovice s rozmarýnem a gratinova-
nými bramborami, plněné bramborové knedlíky, vejce v bramborovém 
hnízdečku. To je jen malá ochutnávka z menu, které připravují organizá-
toři. „Pátrali jsme také v historických receptech a knihách, abychom našli 
původní jídla z Vysočiny. Ty jsme pak obnovili a některá z nich uvaří na 
pódiu šéfkuchař Petr Vramba z brněnské restaurace Sunset,“ řekl ředitel 
farmy Eden Michal Burian. 

Pořadatelé spolupracují i s Výzkumným ústavem bramborářským. 
„Díky nim uvidí návštěvníci naprosté bramborové rarity. Odborníci pora-
dí, jak brambory správně pěstovat, kupovat, skladovat a jak se dostaly do 
naší kuchyně,“ pokračuje organizátor Pavel Pichler z farmy Eden. 

Na slavnostech se pobaví i rodiny s dětmi. Farma tu pro ně postaví 
mini zoo, budou si moci vyzkoušet jízdu na koních, užít si na skákacím 
hradu a vznikne tu i festivalový dětský koutek s malováním, bramborový-
mi tiskátky, soutěžemi a trampolínami. A jako malí kluci si pohrají i tatín-
ci. V rámci zemědělského programu totiž budou mít možnost řídit kom-
bajn nebo traktor. Jízdu si můžou zájemci předem objednat na webových 
stránkách www.slavnostibrambor.cz. Pokud máte rádi koňské vyjížďky, i 
ty budou o víkendu k dispozici. 

Bystřice nabízí ideální program na celý den. Návštěvníci dostanou 
ke vstupence zdarma bramborovou polévku a vstup do místního muzea. 
Motoristé mohou návštěvu spojit s prohlídkou krásného hradu Pernštejn, 
pro turisty se nabízí vycházka na rozhlednu Karasín nebo ke zříceninám 
Aueršperk a Zubštejn. Přímo v Bystřici můžou milovníci adrenalinu na-
vštívit lanové centrum a fanoušci motorek muzeum malých motocyklů. 

Na farmě vzniká ekologický zábavní park Eden – centrum zele-
ných vědomostí a místní chtějí ukázat, v jaké stavu dnes statek je a co se 
zde chystá. Letos na podzim by měla začít rozsáhlá rekonstrukce a lidé 
pak budou moci online sledovat její průběh. Na jaře roku 2015 bude v 
areálu například muzeum půdy, ukázky panského bydlení i replika ves-
nice z Vysočiny, futuristická ekopyramida, minipivovar i zelená lékárna. 
Záštitu nad festivalem převzal starosta města Bystřice nad Pernštejnem 
Ing. Karel Pačiska, na organizaci se podílí i místní VOŠ a SOŠ zeměděl-
sko-technická a sdružení ECEAT. 

Anna Štětinová 
Co: Slavnosti brambor
Kde: Bystřice nad Pernštejnem, farma EDEN
Kdy: 21. a 22. září 2013
Web: www.slavnostibrambor.cz
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Domov je doma
V době od  25. 11. do 1. 12. 2013  bude v celé republice probíhat 

informační kampaň Týden rané péče. Jejím cílem je seznámit veřejnost s 
tím, co je sociální služba raná péče a komu může být prospěšná. Jedním z 
poskytovatelů rané péče je i naše organizace – Středisko rané péče SPRP 
Brno.

Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 

raného věku (0 - 7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším 
postižením.

Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů na celém území Jihomoravského kra-

je, částečně na území kraje Vysočina a kraje Zlínského. Vozíme s sebou 
nápady a informace, učíme dítě dívat se na svět (realizujeme program 
stimulace zraku) či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vy-
mýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Půjčujeme 
speciální hračky, pomůcky a literaturu. Nasloucháme tomu, o čem potře-
bují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti. Službu 
poskytujeme zdarma.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 26. 11. 2013 do 
Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do 17.00. 
otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud ra-
ději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové stránky www.
ranapece.cz.

Podpořit službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkové-
ho konta: 243988498/0300, či dne 5. 12. 2013 přispět v rámci Mikuláš-
ské sbírky v ulicích měst a obcí. Děkujeme.

Náš seriál
Na sérii článků, které by mohly zajímat nejen mladé maminky, jsme 

se domluvili s Pavlou Hájkovou. Pavla Hájková je porodní asistentkou pro 
region Kuřim a okolí v rámci okresu Brno-venkov. Cvičí s těhotnými a vede 
předporodní kurzy, dále přípravu pro budoucí rodiče a po narození dítěte pak 
kurzy od 2. měsíce kojence pro jejich všestranný rozvoj a poskytuje podporu 
rodinám s malými dětmi. Pracuje jak ve skupinách, tak i individuálně a to od 
roku 2005.

Miminka na bříšku - ano či ne?
Poloha na bříšku s podepřením o předloktí není jednoduchá ani 

pro kojence ani pro dospělé, víme ale, že je to poloha zdravá. 
Před nemnoha lety jsme tuto polohu u nejmenších rázně omezili 

po dobu spánku. Zjistilo se totiž, že jednou z příčin Syndromu náhlého 
úmrtí kojenců je právě poloha na břiše při spánku. A jak už to bývá, řada 
rodičů tuto polohu omezila i na dobu aktivního bdění z obavy, co kdyby 
náhodou dítě usnulo během naší chvilkové nepozornosti. To je však velká 
škoda, která dítěti neprospívá.

Nejsnažší cestou je když si na polohu na břiše zvykne novorozenec 
už v porodnici. Čím později totiž dítě zvykáme na tuto polohu, tím více 
protestuje - hlavička je těžká. 

V prvních dnech po narození není miminko schopné udržet hla-
vičku zvednutou delší dobu, a proto si ji položí. I takto můžeme s novoro-
zencem pokračovat v komunikaci a dítě je spokojené. 

Pokud se však stane nejobyvklejší polohou v prvních týdnech ži-
vota embryonální poloha na zádech s pokrčenými končetinami, například 
v autosedačce, dítě stále „relaxuje” a „neposiluje”.

Ne, nebojte se, nevyzývám k pravidelné docházce miminek do fit-
centra s posilovnou. Jen se přimlouvám za to, aby děti zkoumali nový svět 
spíše „kolem sebe” a ne jen „nad sebou”.

Zkusme si to sami. Pokud máte pocit, že jste zapojili více svalů na 
zádech, na krku, na končetinách; hurá. O to lépe se vám bude po dobře 
vykonané „práci” spát. Novorozenec má spát 16-18 hodin denně a přime-
řené polohování a cvičení mu k tomu úspěšně napomůže.

Pavla Hájková

společnost

placená inzerce
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Soukromé kurzy německého 
jazyka – na rok 2013/2014

Druh kurzu   Počet lekcí
1.Začátečníci   30
2.Mírně pokročilí  30
3.Středně pokročilí  30
4.Pokročilí   30
Předběžná cena: 3400,-Kč (6 účastníků kurzu), jinak cena uprave-

na 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 dél-

ku 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 2013– květen 2014 
 

Další nabídka : Možnost kurzů pro děti i individuální výuka pro 
dospělé (začátek kdykoli v průběhu roku)

Zájmové útvary (kroužky) 
DDM Kuřim
školní rok 2013/2014
DDM Legionářská (Dělňák)
Nábor – vyzvednutí přihlášek od 9.9. 2013, začátek činnosti kroužků od 
16. 9. 2013

Pondělí:
Fimování s Alčou A. Buršíková  16.00 – 17.30 300,-/pol.
Jirkoviny J. Hejduk   14.00 – 15.15 300,-/pol.
Jirkoviny J. Hejduk   15.30 – 16.45 300,-/pol.
Sebeobrana J. Tejčková  15.30 – 16.30 200,-/pol.
Tradiční karate J. Tejčková  16.40 – 17.40 200,-/pol.

Úterý:
Výtvarné dílničky A. Buršíková  14.00 – 15.30 300,-/pol.
Pletu, pleteš, pleteme A. Buršíková 
   16:00 – 17:30 300,-/pol.
Jirkoviny (dívky) J. Hejduk  14.00 – 15.15 300,-/pol.
Jirkoviny J. Hejduk   15.30 – 16.45 300,-/pol.
Sportovní hry J. Tejčková  15.30 – 16.30 200,-/pol.
Zálesáček J. Tejčková  15.45 – 16.45 200,-/pol.
 

Středa:
Keramika A. Buršíková  14.00 – 15.00 300,-/pol.
Keramika A. Buršíková  15.00 – 16.00 300,-/pol.
Keramika A. Buršíková  16.30 – 17.30 300,-/pol.
Jóga pro děti J. Hejduk  15.30 – 16.30 200,-/pol.
Stolní tenis J. Tejčková  14.00 – 15.00 200,-/pol.
Kreativka J. Tejčková  15:15 – 16:45 300,-/pol.

Čtvrtek:
Šperkařství A. Buršíková  15.00 – 16.00 300,-/pol
Jirkoviny J. Hejduk   14.00 – 15.15 300,-/pol.
Jirkoviny J. Hejduk   15.30 – 16.45 300,-/pol.
Sebeobrana J. Tejčková  14.15 – 15.15 200,-/pol.
Tělo a mysl J. Tejčková  15.30 – 16.30 200,-/pol.

DDM Jungmannova 
Pondělí:
Street dance - základy I. Zejdová+Zuzanka 
   15.00 – 16.00 300,-/celorok

Středa:
Výtvarné techniky I. Zejdová  15.00 -16.00 300,-/celorok

Pátek:
Šikovné ruce a paličkování M. Jízdná 
   16.00 -17.30 300,-/celorok 

Vzpomínka 
Proč osud byl tak krutý …
Dne 12. září 2013 uplyne 
1 smutný rok, kdy tragicky 
zemřel Pavel Popelák.
Všem děkujeme za tichou 
vzpomínku.

Rodiče a sestra Jana s 
rodinou

Vzpomínka
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INZERCe

KuřiMaTa 
Mateřské a rodinné centrum

      Farského 481, Kuřim

Pondělí 10:00 – 11:30
Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi 

(1,5-3 roky)
Od 7.10.2013
30 Kč/1vstup
Program je složen ze dvou částí. První je zaměřena sportovně ta-

nečně, kdy s dětmi procházíme pásmo písniček, básniček a tanečků. Na 
některých setkáních dětem nachystáme opičí dráhu složenou z trampo-
línky, obručí, prolézacího tunelu, žíněnky a podobně.

Během přestávky děti svačí a maminky mají čas na popovídání nad 
hrnkem kávy nebo čaje.

V druhé části se společně věnujeme jednoduché výtvarné činnosti. 
Lepení, stříhání, malování, navlékání korálků a další. Výtvarné potřeby 
jsou k dispozici, doporučujeme vzít si vhodný oděv k umazání. Výrobky 
si děti odnáší domů. 

Kurzovné se platí při jednotlivém vstupu 30 Kč na dítě.
Vítáni jsou i sourozenci různého věku, miminka nás mohou pozo-

rovat z bezpečí kočárku nebo se plazit vedle po koberci.

Úterý 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 
Hrátky s KuřiMáTky

Od 8.10.2013
20 Kč/1 vstup
Přijďte si společně pohrát nebo spíše zařádit. Herna je určena dě-

tem 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, 

lego a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a 
pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. 

Úterý 18:30-20:30
Výtvarná dílna pro dospělé

Nepravidelně od 8.10.2013
Podrobnější informace během září na htpp://kurimata.webnode.cz/

Středa 9:00-12:00
Hlídání dětí

Od 9.10.2013
Podrobnější informace během září na htpp://kurimata.webnode.cz/

Středa 16:30-17:30/17:30-19:30 od 11.9.2013
Odpoledne pro těhulky 

ve spolupráci s Agenturou Větrník 

Cvičení v těhotenství
St 16:30-17:30 

Od 11.9.2013  
Jde o ucelený blok cvičení (s prvky gravidjógy, kalanetiky, aerobi-

ku, zdravotní tělesné výchovy, břišních tanců, relaxačních technik a de-
chových cvičení).

Hodina je složena z rozcvičky, hlavní části a zklidňující - relaxační 
části. Na závěr zodpovězení otázek ze strany klientek.

Cvičení je určeno ženám od 16.týdne těhotenství do porodu
Cena 150Kč/1hod , 650 Kč/5hod, 1200 Kč/10hod
Pro příchozí, není nutné se předem hlásit
Podrobnější informace na www.agenturavetrnik.cz

Komplexní psychoprofylaktická příprava 
na porod a mateřství (kojení a péče o novorozence)

Kuřimata
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Pozvánka

Kuřimata
St 17:30-19:30

Kurz v délce 15ti týdnů, zahájení kurzu dle zájmu
Jde o ucelený blok cvičení (s prvky gravidjógy, kalanetiky, aerobi-

ku, zdravotní tělesné výchovy, břišních tanců, relaxačních technik a de-
chových cvičení) a přednášek (k těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení 
a péči o novorozence). Přednášky jsou doplněny návštěvami brněnských 
porodních sálů.

Kurz trvá 15 týdnů, sestává z 15ti dvouhodinových setkání, vždy 
1x týdně. 

Vhodný začátek je v 16.-20. týdnu těhotenství, nejpozději ve 24. 
týdnu těhotenství.

Cena 3400,- Kč za kurz (113,-Kč/hod).
Na kurz je nutné se předem přihlásit.
Podrobnější informace a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz

Čtvrtek 11:00-12:00
Angličtina pro maminky (možno i s dětmi)

Od 12.9.2013
Podrobnější informace během září na htpp://kurimata.webnode.

cz/

Čtvrtek 15:30-16:15
Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců

Od 3.9.2013
30Kč/ vstup rodina
Pojďte společně číst dětem pohádky, zpívat písničky a říkat básnič-

ky. Trénovat rytmiku a cvičit na gymbalónech. Pokud chcete, vezměte i 
staršího sourozence. Vstupné 30 Kč za celou rodinu. 

Nemusíte s námi být od začátku, lze se zapojit i později až Vám to 
bude vyhovovat, nebo dorostete do dané věkové kategorie.

Čtvrtek 19:00-21:00 
Klub deskových her

Podrobnější informace během září na htpp://kurimata.webnode.
cz/

Pátek 9:40-10:10
Keramika (pro děti 2-5 let)

Od 11.10.- 13.12.2013
500 Kč/10 lekcí 
Kurzovné 500 Kč za 10 lekcí, v ceně je materiál a vypálení výrob-

ků.
Kurz povede paní Růžičková z Lelekovic, která vede kurzy kerami-

ky v kuřimských školkách. Přítomnost rodiče na kurzu možná.

Pátek 15:00-15:45
Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)

Od 20.9.2013
200Kč/pololetí
Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové. Nezapomeňte na 

sukýnku a vhodnou obuv. Chlapci také vítáni! 

Kontakt:
kurimata@googlegroups.com

htpp://kurimata.webnode.cz/

Středa 25. září 19:30, komorní sál ZUŠ

Felix Slováček
Recitál našeho předního klarinetisty a saxofonisty. Klavírní do-

provod Boris Krajný. Pořad je úvodním koncertem abonmá Spolku přátel 
hudby Kuřim na sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky na místě před koncer-
tem za 100 Kč.
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společnost

Pouť ke cti svaté Maří Mag-
daleny

V neděli 21. července proběhla v kuřimském kostele svaté Maří 
Magdaleny pouť ke cti jeho patronky. Hlavním celebrantem slavnostní 
mše svaté byl pan farář P. ThLic. Marek Hlávka z Veverské Bítýšky, který 
na závěr požehnal farnosti a městu, a věřící pak prošli průvodem okolo 
kostela.  Odpoledne se konal společný program v areálu Orlovny, kde hrá-
la cimbálová muzika Kyničan z Moravských Knínic, a byl zde také pro-
gram pro děti a občerstvení. Pro příští rok by duchovní kuřimské farnosti 
o. Adam Malczynski rád spojil obnovenou tradici Pouti ke cti svaté Maří 
Magadaleny se stejně obnovenou tradicí Babských hodů v Kuřimi.

sš

pozvánka
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placená inzerce
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Placená inzerce

děti

Dětský den s Pohodou 
Již tradičně jsme slavili DEN DĚTÍ a to jak jinak, než s dětmi a se 

zábavným programem určeným především právě dětem a jejich rodičům. 
Vše vypuklo 9.6. ve 13:00 hodin v klubu Pohoda ve dvoře kulturního 
domu v Kuřimi. Všichni návštěvníci si užívali vzácného sluníčka a tento 
opravdu letní den se jistě také přičinil na rekordní  návštěvnosti. Dětí se 
registrovalo 260 a všechny se radovaly z krásných dárečků, které vyhrály 
za jednotlivé úkoly např. chytání rybek, prolézání tunelem… Celé odpo-
ledne byly pro děti nachystány skákací hrady a skluzavky, rodeo býk, ma-
lování na obličej, dočasné tetování a korálkování od firmy Atrakce Poho-
da,  lukostřelba, kterou zajistil Radovan Šmíd a také interaktivní  koutek 
Angličtiny ZUZU, jejíž lektoři předváděli zábavné ukázky své výuky a děti 
i rodiče se mohli aktivně zapojit a přesvědčit se o jejich kvalitách. Celý 
průběh akce komentoval skvělý moderátor David Holman a o příjemnou 
atmosféru se postaral  zpěvák a kytarista Tony Žák se svým kolegou bu-
beníkem.

Po celou dobu konání akce měly dámy možnost nechat se přikráš-
lit u vizážistek Mary Kay, které zájemkyně líčily a radily v oblasti péče 
o pleť a líčení. Také nás navštívila paní fotografka z Baby atelieru, která 
prezentovala svoji firmu a do soutěže věnovala dárkové poukazy na foto-
grafování zdarma.

Byla to opravdu povedená akce, všichni návštěvníci, malí i velcí, 
byli pohodoví a spokojení a nejvíce nás těšily kladné odezvy a pochvaly 
od návštěvníků přímo na akci, ale i pár dnů po akci bezprostředně na ulici 


A jako vždy věnuji pár řádků partnerům a sponzorům, kteří tuto 
akci finančně nebo věcně podporují a kterých si velmi vážíme, protože 
bez nich by to nešlo.  

Děkujeme  partnerům: Město Kuřim, Atrakce Pohoda – půjčovna 
atrakcí, MixMax – Jana Al-Dury,  Walter s.r.o., Mladá Fronta, Tony Žák a 
sponzorům: Reakce – reklamní a kopírovací centrum, Aitu – to nejlep-
ší pro Vaše andílky, Maneo – velkoobchodní prodej potravin a nápojů, 
Wellness Kuřim,  Ronald Gracias - elektroinstalace, Fikar – čokoládovny,             
Auto Hanák, Siko – koupelny, Svijany – pivovar, Papaver Flower – květi-
nové studio, Auto Petr, CocaCola, Moravská ústředna Brno. 

Děkujeme i všem spoluorganizátorům a pomocníkům, kteří 
ochotně přidali ruce k dílu. 

David Hedbávný
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život se zvířatykultura

Kašel u psů
Kašel u psů se může vyskytovat z 

nejrůznějších příčin. Může se jednat o 
nachlazení, alergii, astma, kašel způso-
bený srdeční nedostatečností, parazi-
tární infekcí a v ojedinělých případech i 
přítomností cizího tělesa v krku. 

Jednou z nejčastějších příčin, která mívá vesměs sezónní cha-
rakter, je tzv. psincový kašel. Jedná se o virové onemocnění, které může 
být komplikováno i bakteriální infekcí, postihující horní cesty dýchací. 
Toto onemocnění je vysoce infekční a projevuje se celkovým oslabením 
zdravotního stavu, nechutenstvím, zvýšenou teplotou a vlhkým kašlem s 
výhozem. Občas je toto vykašlávání hlenů majiteli zaměňováno za zvra-
cení. V počátečních stádiích tohoto onemocnění postačí podávat léky na 
usnadnění vykašlávání, jako např. různé formy sirupů na kašel (jitrocelo-
vý, hedelixový, apod.), doplněné o vitamíny C a B, dostatek tekutin, např. 
heřmánkový čaj s medem a klidový režim. V případě nelepšení stavu je 
nutno navštívit veterinárního lékaře, který provede vyšetření psa a v pří-
padě nutnosti jsou psovi nasazena celkově antibiotika a léky na tlumení 
kašle. V případě, že se toto onemocnění u psa vyskytuje opakovaně, např. 
z důvodu častého kontaktu se psy na cvičištích, výstavách, apod., je vhod-
né nechat psa proti tomuto onemocnění naočkovat. 

U starších psů se můžeme setkávat s výskytem kašle většinou ráno, 
nebo po zátěži. V těchto případech se nejčastěji jedná o následek nedosta-
tečné funkce srdce, kdy dochází k zadržování tekutiny na plicích. V těchto 
případech je vždy nutná návštěva veterinárního lékaře, který posoudí stav 
srdce a nasadí odpovídající léčbu. 

U malých psů, jako je yorkšírský teriér, maltezák a tzv. brachyce-
falická plemena, jako mops, buldočcci, se může objevovat záchvatovitý 
kašel v raném věku. U těchto psů dochází často k prodloužení měkkého 
patra, které může snižovat průchodnost dýchacích cest. K dalším typic-
kým projevům patří i chrápání a chrčení. Tento problém je řešitelný pou-
ze chirurgicky. 

V případě jakýchkoliv problémů neváhejte kontaktovat Vašeho 
veterinárního lékaře. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Od poloviny září jsme pro Vás rozšířily ordinační dobu, viz náš 
inzerát ve Zlobici.

Escape Live Music
čtvrtek 3. 10. 20:00 

Adriano Trindade & Los Quemados (Brasil, CZ)
Adriano Trindade Funk, Jazz, Latino. Adriano Trindade pochází z 

brazilského města Porto Alegre a je jeden z nejuznávanějších současných 
interpretů moderní samby. Účastní se významných festivalů v Evropě a 
hraje v renomovaných jazzových klubech. Instrumentální zdatnost, ener-
gie a celková sehranost kapely je na opravdu vysoké úrovni. 

Los Quemados Jazz, World. Jazzový kvintet, někdy sextet, hrající 
fusion – tedy peprnou směs jazzu s prvky funky, latiny, afro hudby, bopu. 
Hrají převážně skladby vlastní tvorby. 

Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

https://myspace.com/adrianotrindadesolo
https://myspace.com/adrianotrindade
http://www.losquemados.cz/ 

Připravujeme
31. 10. – Ludmila Štefánik Quartet (USA), čtyři dámy na pódiu 

Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Ku-
řimi.

www.clubescape.cz. 



18      ZLOBICE ročník 20, číslo 9/ září

Historie

Tomáš Garrique Masaryk
* 7.3.1850 Hodonín † 14.9.1937 Lány

Tu chvíli před půl čtvrtou ranní, 
ten okamžik a konec umírání,
když smrt se dotkla vrásek čela
s ranní mlhou odcházela.
To kalné ráno, to si pamatuj mé dítě.
Jaroslav Seifert

 Čtrnáctého září každým rokem vzpomínáme úmrtí našeho 
prvního presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. 

 Do vrat lánského hřbitůvku už nevchází rakev hlavy státu, 
nýbrž tělo člověka, který byl manželem, otcem a pro mnohé laskavým 
přítelem. Nebylo mnoho řečí nad tímto hrobem, jen pár tichých slov z 
Ježíškova evangelia. Jen „Otče náš, jenž si na nebesích. Buď vůle Tvá“. Syn 
mrtvého Jan padá na kolena jako podťatý. Tváře nejbližších jsou přízračně 
bílé a zástupy nejvěrnějších se tiše modlí: „Neboť Tvé je království. Tvá je 
moc a sláva na věky věkův.“

Havíři se chápou popruhů, aby spustili tělo muže do země k jeho 
ženě. Tváře mužů se zakrývají dlaněmi v černých rukavicích. Je slyšet štka-
ní žen. Paní Hana Benešová se lomí pláčem, president Beneš má najednou 
dětské, docela osiřelé dětské oči. Rakev pod planoucím státním praporem 
zapadá pomalu do země. Ze tmy stoupá chorál „Kde domov můj“.

 Při hymně se nepláče. Ruce s tváří klesají do pozoru, syn mrt-
vého se zvedá jako voják, má oči zavřeny, aby do nich nebylo vidět. „A to 
je ta krásná země, země česká domov můj.“

 Teď už rakev s T. G. Masarykem spočívá doma, vedle rak-
ve paní Charlotty. Tož pohov přátelé. Už se smí plakat. Poslední růže z 
Lánské zahrady, růže za růží, řezavě rudé v záři reflektorů padají do ote-
vřeného hrobu. Někdy to malinko zazvoní, když měkká růže dopadne na 
hrstičku válečných medailí na státním praporu.

 To byla poslední cesta – cesta domů – jak ji zaznamenal veliký 
a věrný přítel Masaryka spisovatel, novinář Karel Čapek.

 T. G. Masaryk byl první z těch, kteří stáli na barikádě – volali 
na poplach do boje, k rozhodné bitvě za svobodu a mezinárodní uznání 
Československé republiky. Takovým si ho stále představujeme. „Mužem, 
jenž napřímen vždy před osudem stál, zažíhal hvězdy myšlenek, jež naším 
nebem planou“. Veliký mrtvý a přece s námi stále žijící – silný neochvějný 
ve vůli zvítězit ve jménu pravdy a spravedlnosti.

 Nic podstatného i jako hlava státu nevyškrtl z toho, več věřil a 
co miloval jako chudý student, jako učitel mládeže, či nepohodlný kritik a 
reformní politik. Potvrdilo a naplnilo se vše, v co věřil, takže nemusel nic 
měnit na své víře v humanitu a demokracii. Na hledání pravdy, ani na nej-
vyšším mravním a náboženském příkazu lásky k člověku. Zůstal sám se-
bou. Prošel mnoha zkouškami, které ověřily lidské ideály, které vyznával. 
V neustálém zápase o lepší příští národa a lidstva stál na správné – dobré 
straně. Dílo, které nám zanechal, zasluhuje, aby bylo vzpomínáno s úctou 
a láskou. Je nám stále příkladem a výzvou. Příkladem velké víry v člověka, 
který příkladně budoval státní organismus tak, abychom vytvořili z toho-
to místa – domova v Evropě dokonalý, harmonický, sociálně, národně i 
politicky spravedlivý stát.

 V srdci nás všech zůstává vyryt neušlechtilejší zákon naší re-
publiky „President Osvoboditel T.G. Masaryk zasloužil se o stát“. Ma-
saryk byl velká, dnes téměř nedostižná postava. Zcela čistý člověk, bez 
ješitnosti a sobectví. Jeho život veřejný i soukromý byl prodchnut úsilím 
o spravedlnost. Jeho heslem bylo „Pravda vítězí“. Celý život žil v boji proti 
lži, v boji za vítězství pravdy, sociálních jistot, humanity, demokracie a 
mezinárodní uznání naší otčiny – Československé republiky.

Muzeum T.G.Masaryka v Lánech
 Letním sídlem presidenta i celé jeho rodiny byla od roku 1921 

obec Lány, rozkládající se severozápadně od Kladna. Na zámku v Lánech 
pořádal v létě politické i kulturní setkání, kterých se zúčastňovali i členo-
vé jeho rodiny. Až do vysokého věku téměř pravidelně usedal v koňském 

sedle a na koni projížděl okolí zámeckého parku a lázeňskou oboru. Takto 
jej vypodobňuje i bronzová jezdecká socha, která od března r. 2010 ke 
160. výročí od narození Masaryka zdobí obec Lány. Jezdecká socha „ta-
tíčka“ Masaryka v nadživotní velikosti stojí u muzea zasvěceného právě 
presidentovi.

 Expozice uvnitř muzea přibližuje různá témata ze života T.G. 
Masaryka a celé jeho rodiny. Mezi nejvzácnější sbírky patří jezdecký ob-
lek Masaryka, společenské šaty Charlotty G. Masarykové a další před-
měty jednotlivých členů rodiny včetně posmrtné masky paní Charlotty 
i presidenta T.G.Masaryka. Budova muzea je zrekonstruovaný barokní 
fürstenberský špýchar – sýpka, která sloužila na uskladnění obilí. Neda-
leko muzea za školou v Lánech je Pamětní síň Masarykovy dcery Alice s 
expozicemi o historii Českého Červeného kříže, jehož předsedkyní byla 
Masarykova dcera. Nedaleko Pamětní síně – památníku stojí základní 
škola Charlotty G. Masarykové. Byla postavena díky finanční podpoře 
T.G.M po jeho znovuzvolení presidentem v roce 1927. Hlava státu při-
spěla částkou půl milionu korun. Lánský hřbitov je posledním místem 
presidentova odpočinku. Hrob T.G. Masaryka, jeho manželky Charlotty i 
členů rodiny je národní památkou.

Jezdecká socha T. G. M. v Lánech.

T. G. Masaryk v našem regionu
 Osmdesát pět roků již uplynulo od slavnostního odhalení čtr-

náct metrů vysoké sochy T. G. Masaryka v Rudce u Kunštátu na Blanen-
sku z roku 1928, jejímž autorem byl sochař  - samouk Stanislav Rolínek. V 
době svého vzniku byla označována jako největší v Evropě. Na místě kde 
stála, vidíme dnes pouze jeho boty. Dílo bylo za druhé světové války na-
cistickými okupanty zničeno. Kunštátské informační centrum seznamu-
je návštěvníky se vznikem sochy, jejím osudem a dobou, která symbolu 
První republiky nepřála. Historická fotografie z roku 1928 dokumentuje 
vzdělávací vzpomínkový zájezd členů T. J. Sokola Kuřim vedený vzděla-
vatelem jednoty br. Adolfem Hejmalou k 78 výročí narození T. G. M.

 Socha Masaryka byla nedílnou součástí jeskyně Blanických 
rytířů. Dílo je inspirované českou historií se nachází v nitru kopce zva-
ného „Milenka“. V uměle vytesané pískovcové jeskyni, ve vyhloubených 
podzemních prostorách sochař – samouk Stanislav Rolínek vytesal uni-
kátní dílo soch legionářů spících Blanických rytířů, jezdeckou sochu sv. 
Václava a majestátnou sochu lva přímo u vchodu do jeskyně.

 Náš region nabízí mnoho různorodých zajímavostí, které stojí 
za zhlednutí a připomenutí naší bohaté historie i hrdinství našich předků. 
Bojovníků za spravedlnost od Zborova, Sokolova, Dukly, Tobruku i letců 
RAF ve vodách Atlantiku. Řady skromných hrobů vojáků na brněnském 
Ústředním hřbitově, z nichž mnozí ani nevěděli, kde jsou.

 Tiše se zaposlouchejme, zda v naší duši zazní jejich poselství: 
„Člověče, čiň dobře na zemi!“ Pouze tvoje činy zde zůstanou, pro tvoje 
potomky a pro věci budoucí.

Hejmala Zdeněk, 88 r.
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historie

Rudka u Kunštátu 1928. Vlastivědný zájezd sokola Kuřim a legionářů. Ve-
doucí zájezdu vzdělavatel Sokola Kuřim br. Adolf Hejmala

Socha lva v Rudce u Kunštátu.

kultura

kultura

Divadlo pod MASkou
Ve dnech 23. a 24. srpna proběhl na nádvoří zámku v Kuřimi 1. 

ročník divadelního festivalu Divadlo pod MASkou. Hlavním pořadate-
lem byla MAS (Místní akční skupina) Brána Brněnska v čele s kuřimským 
místostarostou Ing. Oldřichem Štarhou. Nejvíce práce odvedla Jarka Vy-
koupilová z amatérského divadla Prkno, která kromě organizování stihla 
i odmoderovat besedu s Alenou Antalovou a Petrem Gazdíkem z MDB. 
Na fotografiích dále najdete pohádku O červené Karkulce (skvělá Radka 
Blatná!) a Limonádového Joea v podání divadla v Moravských Knínicích. 
Dá se předpokládat, že za rok se divadla na nádvoří postěhují zase.

Jiří Brabec, ( foto Soňa Šmahelová, Vojta Novotný)
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Kultura

Vyhlášení cen 
Kuřimské Kulturní Činy 
(KuKuČ 2013)

Kulturní výbor z pověření Zastupitelstva města Kuřimi vyhlašuje 
anketu „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2013“. Smyslem ankety je najít 
a vyzvednout takové činy a aktivity ve městě, které jsou dobrým příkla-
dem pro ostatní občany města, zvyšují prestiž města, pomáhají rozvoji 
kultury v Kuřimi a kultivují jeho prostředí.

Časový rozpis ankety:
1. Nominační kolo – uzavírá se k 9. září 2013. V něm mohou 

všichni občané Kuřimi i právnické osoby se sídlem v Kuřimi nominovat 
kandidáty na tyto ceny.

2. Finále – Kulturní výbor z nominovaných vybere vítěze a před-
loží je jako návrh starostovi na ocenění. Starosta může odmítnout ně-
kterému navrženému cenu udělit, ale nemůže udělit cenu nikomu, koho 
výbor nedoporučil.

Ročník ankety končí slavnostním veřejným vyhlášením kuřim-
ských kulturních činů, které letos proběhne v rámci Medových dnů 28. 
– 29. září 2013.

Nominační kategorie (nominováni mohou být jednotlivci i kolek-
tivy):

Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, 
středních neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury 
(soutěže, veřejné produkce apod.) 

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

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

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

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

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

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: Taková nějaká cena za 
celoživotní dílo

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

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

Způsob nominace:
Písemně, neanonymně s uvedením kategorie a konkrétního činu. 

U kategorií není nutné, aby nominující znal přesně konkrétní jméno no-
minovaného, podstatný je čin. Na jednom nominačním návrhu může být 
uvedeno více nominovaných v jedné nebo více kategoriích.

Tři fiktivní příklady formálně přijatelných nominací (schválně uvá-
díme pochopitelně příklady neexistujících objektů a činů):

1) Navrhuji v kategorii za vytváření kultury všedního dne ocenit 
provozovatele restaurace U žáby. Příjemný interiér, květiny, výstavy obra-
zů na zdech, to je odlišuje od ostatních provozoven nejen v Kuřimi. 

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

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

Není povinné, ale je dobré doplnit nominaci i krátkým zdůvod-
něním.

Zasílá se na adresu:
Kulturní výbor,
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim

popřípadě elektronicky na glosova@radnice.kurim.cz; do předmě-
tu e-mailu uvést „Nominace KuKuČ 2013“.

placená inzerce
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Středa 4. září 18:00, velký sál KD
Elektronická aukce energií pro občany Kuřimi

Město Kuřim se připojilo k projektu Elektronické aukce pro města a obce společnosti eCENTRE, která organizu-
je elektronickou aukci elektřiny a plynu pro domácnosti. Prezentace pro občany, kde budou zástupci společnosti 
eCENTRE odpovídat na všechny otázky. Na platbách za energie můžete ušetřit i vy.

Pátek 6. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Čankišou a Budoár staré dámy
Závěrečný dvojkoncert Kuřimského zámeckého kulturního léta. Koncert plný energie se dvěma špičkovými ka-
pelami, které přesahují každou žánrovou škatulku.
Čankišou je česká hudební skupina hrající fúzi world music a rocku. Vznikla v roce 1999 v Brně. Její eklektický 
styl v sobě mísí vlivy několika etnik (především arabského, afrického, indického a balkánského) a rockové zákla-
dy jednotlivých muzikantů. Tvorba kapely se opírá o �ktivní legendu o dávném jednonohém lidu Čanki, jehož 
jazykem jsou skladby skupiny zpívány. Čankišou pravidelně vystupují po celém světě.
Budoár staré dámy - Mladá, hravá, ze 2/4 nová brněnská kapela. Drhnou, sypají se, plavou, (h)ladí hlasy, kytary, 
basu, dech a bicí v záplavě poskakujících slov a gest. O životě, vesmíru a vůbec, vesele, smutně, potichu, nahlas, jen 
se zákazem nudlových sól, vytahovacího slapu, rovného rytmu, teplé kytary a ptačích �étniček. Hrají dále, hrají 
rádi a skládají písně. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a Clubu Escape.

Pátek 6. září, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup do 21:00 a pro návštěvníky koncertu na 
nádvoří zdarma, pro ostatní pak po 21:00 za 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 7. září, zámek Kuřim, Club Escape
Mix&Oldies Party Rotone

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup jako každou sobotu 
zdarma.

Pátek 13. září 18:30 - 20:00, zámek Kuřim, Club Escape
Za jógou do Indie - přednáška

Neformální povídání s foto prezentací o zážitcích z cesty za jógou do Indie. Vstupné dobrovolné.

Pátek 13. září, zámek Kuřim, Club Escape
�e Night Out - �omazz B, Wa�ronic, Marcel De Valerio, Naker

Akce Panda‘s crew.  Wa�ronic - trance, electro house,  �omazz B - trance, electro house. Naker - Tech-minimal. 
Marcel De Valerio předvede třeba i něco z vlastní tvorby a hudební produkce stylů tech-trance, progresive trance, 
house a electro-house. Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. září, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 16. září 2013 18:00, Městská knihovna
Korálkování juniorky

Kurz určený pro slečny do 15 let. Tentokrát se naučíme zcela novou techniku – tvistovou pružinku   „housenku“ 
z drobných korálků. Technika je jednoduchá, ale efektní. Podle druhu použitého materiálu (rokajl, voskovky, 
ohňovky, pandory, kovové korálky) vznikají buďto hravé barevné šperky na běžné nošení, nebo i večerní šperky 
do divadla.  Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz, nebo telefon 606 570 008. Cena 
kurzu je 200 Kč.

Pátek 20. září 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé 

Tentokrát se naučíme zcela novou techniku – tvistovou pružinku  „housenku“ z drobných korálků. Na kurz je 
třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz, nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pátek 20. září, zámek Kuřim, Club Escape
Oldies Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Jägermeister za 
29 Kč s Colou za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. září, zámek Kuřim, Club Escape
Drum and Bass Break trip no. 32 Fil White, Abortionist, Payrex

Fil White z trenikl sound system je prostě osvědčený brněnský sekáč. Abortionist také z trenikl sound systém by 
mohl zavítat do Hardcore-crossbreadu. A Payrex je už naprosto osvědčená místní ikona, která nikdy nezklame. 
Jägermeister za 29 Kč s Colou za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 23. září 18:00, Městská knihovna
Prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění

Cyklus zdraví
Kardiovaskulární onemocnění jsou závažným celospolečenským problémem. Rizikové faktory  rozdělujeme na 
ovlivnitelné -  stravování, pohybová aktivita, stres a pod.  a neovlivnitelné. Mezi ně patří genetická dispozice, 
pohlaví a j. V návaznosti  na každodenní praxi v kardiologické ambulanci by přednášející  Hana Fišerová (vrchní 
sestra Interní kardiologické kliniky) chtěla veřejnosti předat  doporučení České kardiologické společnosti pro 
prevenci kardiovaskulárních onemocnění, se zaměřením na ovlivnitelné faktory. Cílem těchto doporučení je sní-
žit výskyt závažných klinických příhod – zejména infarktu myokard. Posluchačům přiblíží možnosti diagnostiky 
a léčby ischemické choroby srdeční. Vstup volný. 

Středa 25. Září 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách a taneční zábava

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na ka-
pelu 30 Kč.

Předprodeje

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Studio bydlení (nám.1.května 
1081, Kuřim, tel. 541 231 908, mob. 607 909 396, Po-Pá: 8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského 
centra KD (zde i na faktury Po - Pá 8:00-12:00, Po a St i 13:00-17:00) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Středa 25. září 19:30, komorní sál ZUŠ

Felix Slováček
Recitál našeho předního klarinetisty a saxofonisty. Klavírní doprovod Boris Krajný. Pořad je úvodním koncertem 
abonmá Spolku přátel hudby Kuřim na sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky na místě před koncertem za 100 Kč.

Pátek 27. září, zámek Kuřim, Club Escape
Techno Wars Dazy & Nee`o, �omazz B, Naker, Wolf

Název a zkušenosti hned napoví o co na téhle párty půjde. Čekejte řízné techno až do rána. Dazy předvede set 
společně Nee`em. �omazz B a Naker vám ukážou, jak hraje Panda´s crew. A ty s největší výdrží nakonec rozseká 
Wolf a jeho schranzové úlety nad ránem. Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. září, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 28. září a neděle 29. září, zámek Kuřim

Medové dny
Tradiční akce věnovaná včelám a všemu co s nimi souvisí. Výstava historie kuřimských řemesel. Bohatý kulturní 
program: 

sobota 14:00 – 18:00 
od 14:00 Gabriela Kočí Band a Jaromír Hnilička, potom odpoledne s Pohodou (dětský program) 

neděle 10:00-18:00
od 10:30 Hodina zpěvu – pořad pro děti s nejznámějšími písničkami dvojice Uhlíř – Svěrák, 12:30-14:30 – Ka-
marádi pro děti,  14:45-15:45 K dur, 16:00-18:00 Gajdoši – křest nového CD, vyhlášení výsledků KUKuČ 2013.
Občerstvení, soutěže pro děti, prodej včelích produktů a rukodělné řemeslné činnosti. Více na samostatných 
plakátech. Vstupné dospělí 20 Kč denně, děti zdarma.

Pondělí 30. září 18:00, Městská knihovna
Grónské Švýcarsko

Země krutých mrazů, to je rozšířená představa o Grónsku. Největší ostrov na světě se táhne tisíce kilometrů na 
daleký sever a klimatické podmínky jsou v různých částech rozdílné. Uprostřed na ledovci je v létě –20°C, zatímco 
na pobřeží může být tepleji než u nás. Rostou tam houby a borůvky.  Domorodý jazyk na západě a východě os-
trova je rovněž rozdílný. Krásné hornaté pobřeží na východě má alpský ráz, odsud název Grónské Švýcarsko, a je 
prakticky neobydlené. Neslezené štíty nedaleko moře dosahují 2000 m. Členité pobřeží s �ordy prostupuje skrze 
dlouhá hluboká údolí. Kamenité horské hřbety se blíží na dosah mohutným ledovcovým splazům kontinentál-
ního grónského ledovce, nořícím se do poklidných vod oceánu. Autor přednášky, Jaroslav Chrást, se v r. 2006 
zúčastnil turistické výpravy známého polárníka Miroslava Jakeše do míst, kde mnoho turistů dříve nepobývalo. 
Vstup volný.

Úterý 1. října 19:30, velký sál KD

Retro Screamers
Zbrusu nový pořad populární travesti skupiny (celostátní premiéru má 30. 9.) přinese jako vždy hvězdy světové i 
naší pop scény trochu jinak. Vstupenky v předprodeji od 2. září za 250 a 200 Kč. Předprodej v KD Kuřim, městské 
knihovně a studiu bydlení (nám. 1. května – pozor změna předprodejního místa).

Spolek přátel hudby 2013-2014
Středa 25. září Recitál - Felix Slováček  klarinet, saxofon. Na klavír doprovází Boris Krajný
Úterý 15. říjen Pěvecký recitál - Josef Škarka basbaryton. Na klavír doprovází Richard Pohl
Úterý 12. listopad Dvě hudebnice - tři nástroje. Ana Brateljević (Srbsko)- harfa, klavír a Lucia Pošvancová (SR) - �étna
Prosinec (termín bude upřesněn) Kytarový koncert Vladislav Bláha
Čtvrtek 2. leden Novoroční koncert s přípitkem. Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté
Úterý 4. únor Koncert sborů (KD). Sbory K Dur Kuřim a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDA)
Úterý 11. březen Violoncellový recitál. Martin Švajda – violoncello, klavírní doprovod Pavel Kratochvíl
Úterý 29. duben Milokraj (KD). Marta Töpferová, Tomáš Liška a mezinárodní kapela 
Abonentky jsou přenosné.  Cena pro jednotlivce 500 Kč, pro dvojici 900 Kč. 
Není-li uvedeno jinak, koná se v komorním sále ZUŠ Kuřim. Začátky vždy v 19:30. Předprodej v KD.

Úterý 22. Října 19:30, Velký sál KD
Nezmaři – 35 let

Mimořádný koncert k mimořádnému výročí mimořádné kapely. Největší hity jejich dlouhé kariéry, ale i krátká 
�lmová projekce. Vstupné 150 Kč. Vstupenky v předprodeji od 9. září.

Středa 20. listopadu 19:30, velký sál KD

Vyhazovači 
Divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého. Autor: John Godber, Režie: Marián Kleis, Hudba: Ond-
řej Brzobohatý. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner. Představení (nejen) pro 
mladé. Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu Cinders. 4 vyhazovači, na první 
pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký 
večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvár-
něných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý 
příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Vstupenky za 250 
a 200 Kč v předprodeji od 23. září.

Do pátku 13. září, Městská knihovna
Pryskyřicové šperky 

Prodejní výstava výtvorů a bižutérie vyráběné technikou lité, průhledné křišťálové pryskyřice s rozmanitými mo-
tivy. Vystaveny budou sponky do vlasů, náušnice, přívěsky, náhrdelníky, prsteny, přívěsky na klíče, záložky do 
knih a magnety.  Veškeré zboží bude možno dle přání upravit nebo dokonce vytvořit šperk s vlastním motivem. 
Výrobky z dílny Lenky Žaludové okouzlí dospělé i děti. Vstup volný v půjčovní době knihovny (výstava potrvá 
od srpna do 13. září 2013)

Od pátku 20. září, Městská knihovna
Abstrakce

Prodejní výstava výtvarnice Jitky Florianové, která svým koníčkem zkrášluje nejen svůj byt, ale i byty mnoha 
svých přátel. Autorka ráda čte citáty a poslouchá hudbu a pozoruje přírodu a z těchto vjemů, podle svých před-
stav maluje abstraktní obrázky, které většinou směřují k lásce. Vytváří věci, které prostě k obdarovanému patří. 
K vidění a ke koupi budou květináče (zdobené technikou decoupage, domalované barvami a lepené barevnými 
kamínky), plátěné malované tašky, malovaná trička ozdobená kamínky, kalendáře malované s tématem citátu, 
akvarelované obrázky kreslené na plátně i papíře. 
Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny do 6. listopadu 2013.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 11. a čt 12. Etcimex (textil), čt. 19. Horáček, čt 26. a pá 27. Nouratex 
(textil). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

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

Výstavy
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Středa 4. září 18:00, velký sál KD
Elektronická aukce energií pro občany Kuřimi

Město Kuřim se připojilo k projektu Elektronické aukce pro města a obce společnosti eCENTRE, která organizu-
je elektronickou aukci elektřiny a plynu pro domácnosti. Prezentace pro občany, kde budou zástupci společnosti 
eCENTRE odpovídat na všechny otázky. Na platbách za energie můžete ušetřit i vy.

Pátek 6. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Čankišou a Budoár staré dámy
Závěrečný dvojkoncert Kuřimského zámeckého kulturního léta. Koncert plný energie se dvěma špičkovými ka-
pelami, které přesahují každou žánrovou škatulku.
Čankišou je česká hudební skupina hrající fúzi world music a rocku. Vznikla v roce 1999 v Brně. Její eklektický 
styl v sobě mísí vlivy několika etnik (především arabského, afrického, indického a balkánského) a rockové zákla-
dy jednotlivých muzikantů. Tvorba kapely se opírá o �ktivní legendu o dávném jednonohém lidu Čanki, jehož 
jazykem jsou skladby skupiny zpívány. Čankišou pravidelně vystupují po celém světě.
Budoár staré dámy - Mladá, hravá, ze 2/4 nová brněnská kapela. Drhnou, sypají se, plavou, (h)ladí hlasy, kytary, 
basu, dech a bicí v záplavě poskakujících slov a gest. O životě, vesmíru a vůbec, vesele, smutně, potichu, nahlas, jen 
se zákazem nudlových sól, vytahovacího slapu, rovného rytmu, teplé kytary a ptačích �étniček. Hrají dále, hrají 
rádi a skládají písně. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a Clubu Escape.

Pátek 6. září, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup do 21:00 a pro návštěvníky koncertu na 
nádvoří zdarma, pro ostatní pak po 21:00 za 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 7. září, zámek Kuřim, Club Escape
Mix&Oldies Party Rotone

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup jako každou sobotu 
zdarma.

Pátek 13. září 18:30 - 20:00, zámek Kuřim, Club Escape
Za jógou do Indie - přednáška

Neformální povídání s foto prezentací o zážitcích z cesty za jógou do Indie. Vstupné dobrovolné.

Pátek 13. září, zámek Kuřim, Club Escape
�e Night Out - �omazz B, Wa�ronic, Marcel De Valerio, Naker

Akce Panda‘s crew.  Wa�ronic - trance, electro house,  �omazz B - trance, electro house. Naker - Tech-minimal. 
Marcel De Valerio předvede třeba i něco z vlastní tvorby a hudební produkce stylů tech-trance, progresive trance, 
house a electro-house. Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. září, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 16. září 2013 18:00, Městská knihovna
Korálkování juniorky

Kurz určený pro slečny do 15 let. Tentokrát se naučíme zcela novou techniku – tvistovou pružinku   „housenku“ 
z drobných korálků. Technika je jednoduchá, ale efektní. Podle druhu použitého materiálu (rokajl, voskovky, 
ohňovky, pandory, kovové korálky) vznikají buďto hravé barevné šperky na běžné nošení, nebo i večerní šperky 
do divadla.  Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz, nebo telefon 606 570 008. Cena 
kurzu je 200 Kč.

Pátek 20. září 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé 

Tentokrát se naučíme zcela novou techniku – tvistovou pružinku  „housenku“ z drobných korálků. Na kurz je 
třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz, nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pátek 20. září, zámek Kuřim, Club Escape
Oldies Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Jägermeister za 
29 Kč s Colou za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. září, zámek Kuřim, Club Escape
Drum and Bass Break trip no. 32 Fil White, Abortionist, Payrex

Fil White z trenikl sound system je prostě osvědčený brněnský sekáč. Abortionist také z trenikl sound systém by 
mohl zavítat do Hardcore-crossbreadu. A Payrex je už naprosto osvědčená místní ikona, která nikdy nezklame. 
Jägermeister za 29 Kč s Colou za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 23. září 18:00, Městská knihovna
Prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění

Cyklus zdraví
Kardiovaskulární onemocnění jsou závažným celospolečenským problémem. Rizikové faktory  rozdělujeme na 
ovlivnitelné -  stravování, pohybová aktivita, stres a pod.  a neovlivnitelné. Mezi ně patří genetická dispozice, 
pohlaví a j. V návaznosti  na každodenní praxi v kardiologické ambulanci by přednášející  Hana Fišerová (vrchní 
sestra Interní kardiologické kliniky) chtěla veřejnosti předat  doporučení České kardiologické společnosti pro 
prevenci kardiovaskulárních onemocnění, se zaměřením na ovlivnitelné faktory. Cílem těchto doporučení je sní-
žit výskyt závažných klinických příhod – zejména infarktu myokard. Posluchačům přiblíží možnosti diagnostiky 
a léčby ischemické choroby srdeční. Vstup volný. 

Středa 25. Září 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách a taneční zábava

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na ka-
pelu 30 Kč.

Předprodeje

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Studio bydlení (nám.1.května 
1081, Kuřim, tel. 541 231 908, mob. 607 909 396, Po-Pá: 8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského 
centra KD (zde i na faktury Po - Pá 8:00-12:00, Po a St i 13:00-17:00) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Středa 25. září 19:30, komorní sál ZUŠ

Felix Slováček
Recitál našeho předního klarinetisty a saxofonisty. Klavírní doprovod Boris Krajný. Pořad je úvodním koncertem 
abonmá Spolku přátel hudby Kuřim na sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky na místě před koncertem za 100 Kč.

Pátek 27. září, zámek Kuřim, Club Escape
Techno Wars Dazy & Nee`o, �omazz B, Naker, Wolf

Název a zkušenosti hned napoví o co na téhle párty půjde. Čekejte řízné techno až do rána. Dazy předvede set 
společně Nee`em. �omazz B a Naker vám ukážou, jak hraje Panda´s crew. A ty s největší výdrží nakonec rozseká 
Wolf a jeho schranzové úlety nad ránem. Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. září, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 28. září a neděle 29. září, zámek Kuřim

Medové dny
Tradiční akce věnovaná včelám a všemu co s nimi souvisí. Výstava historie kuřimských řemesel. Bohatý kulturní 
program: 

sobota 14:00 – 18:00 
od 14:00 Gabriela Kočí Band a Jaromír Hnilička, potom odpoledne s Pohodou (dětský program) 

neděle 10:00-18:00
od 10:30 Hodina zpěvu – pořad pro děti s nejznámějšími písničkami dvojice Uhlíř – Svěrák, 12:30-14:30 – Ka-
marádi pro děti,  14:45-15:45 K dur, 16:00-18:00 Gajdoši – křest nového CD, vyhlášení výsledků KUKuČ 2013.
Občerstvení, soutěže pro děti, prodej včelích produktů a rukodělné řemeslné činnosti. Více na samostatných 
plakátech. Vstupné dospělí 20 Kč denně, děti zdarma.

Pondělí 30. září 18:00, Městská knihovna
Grónské Švýcarsko

Země krutých mrazů, to je rozšířená představa o Grónsku. Největší ostrov na světě se táhne tisíce kilometrů na 
daleký sever a klimatické podmínky jsou v různých částech rozdílné. Uprostřed na ledovci je v létě –20°C, zatímco 
na pobřeží může být tepleji než u nás. Rostou tam houby a borůvky.  Domorodý jazyk na západě a východě os-
trova je rovněž rozdílný. Krásné hornaté pobřeží na východě má alpský ráz, odsud název Grónské Švýcarsko, a je 
prakticky neobydlené. Neslezené štíty nedaleko moře dosahují 2000 m. Členité pobřeží s �ordy prostupuje skrze 
dlouhá hluboká údolí. Kamenité horské hřbety se blíží na dosah mohutným ledovcovým splazům kontinentál-
ního grónského ledovce, nořícím se do poklidných vod oceánu. Autor přednášky, Jaroslav Chrást, se v r. 2006 
zúčastnil turistické výpravy známého polárníka Miroslava Jakeše do míst, kde mnoho turistů dříve nepobývalo. 
Vstup volný.

Úterý 1. října 19:30, velký sál KD

Retro Screamers
Zbrusu nový pořad populární travesti skupiny (celostátní premiéru má 30. 9.) přinese jako vždy hvězdy světové i 
naší pop scény trochu jinak. Vstupenky v předprodeji od 2. září za 250 a 200 Kč. Předprodej v KD Kuřim, městské 
knihovně a studiu bydlení (nám. 1. května – pozor změna předprodejního místa).

Spolek přátel hudby 2013-2014
Středa 25. září Recitál - Felix Slováček  klarinet, saxofon. Na klavír doprovází Boris Krajný
Úterý 15. říjen Pěvecký recitál - Josef Škarka basbaryton. Na klavír doprovází Richard Pohl
Úterý 12. listopad Dvě hudebnice - tři nástroje. Ana Brateljević (Srbsko)- harfa, klavír a Lucia Pošvancová (SR) - �étna
Prosinec (termín bude upřesněn) Kytarový koncert Vladislav Bláha
Čtvrtek 2. leden Novoroční koncert s přípitkem. Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté
Úterý 4. únor Koncert sborů (KD). Sbory K Dur Kuřim a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDA)
Úterý 11. březen Violoncellový recitál. Martin Švajda – violoncello, klavírní doprovod Pavel Kratochvíl
Úterý 29. duben Milokraj (KD). Marta Töpferová, Tomáš Liška a mezinárodní kapela 
Abonentky jsou přenosné.  Cena pro jednotlivce 500 Kč, pro dvojici 900 Kč. 
Není-li uvedeno jinak, koná se v komorním sále ZUŠ Kuřim. Začátky vždy v 19:30. Předprodej v KD.

Úterý 22. Října 19:30, Velký sál KD
Nezmaři – 35 let

Mimořádný koncert k mimořádnému výročí mimořádné kapely. Největší hity jejich dlouhé kariéry, ale i krátká 
�lmová projekce. Vstupné 150 Kč. Vstupenky v předprodeji od 9. září.

Středa 20. listopadu 19:30, velký sál KD

Vyhazovači 
Divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého. Autor: John Godber, Režie: Marián Kleis, Hudba: Ond-
řej Brzobohatý. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner. Představení (nejen) pro 
mladé. Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu Cinders. 4 vyhazovači, na první 
pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký 
večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvár-
něných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý 
příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Vstupenky za 250 
a 200 Kč v předprodeji od 23. září.

Do pátku 13. září, Městská knihovna
Pryskyřicové šperky 

Prodejní výstava výtvorů a bižutérie vyráběné technikou lité, průhledné křišťálové pryskyřice s rozmanitými mo-
tivy. Vystaveny budou sponky do vlasů, náušnice, přívěsky, náhrdelníky, prsteny, přívěsky na klíče, záložky do 
knih a magnety.  Veškeré zboží bude možno dle přání upravit nebo dokonce vytvořit šperk s vlastním motivem. 
Výrobky z dílny Lenky Žaludové okouzlí dospělé i děti. Vstup volný v půjčovní době knihovny (výstava potrvá 
od srpna do 13. září 2013)

Od pátku 20. září, Městská knihovna
Abstrakce

Prodejní výstava výtvarnice Jitky Florianové, která svým koníčkem zkrášluje nejen svůj byt, ale i byty mnoha 
svých přátel. Autorka ráda čte citáty a poslouchá hudbu a pozoruje přírodu a z těchto vjemů, podle svých před-
stav maluje abstraktní obrázky, které většinou směřují k lásce. Vytváří věci, které prostě k obdarovanému patří. 
K vidění a ke koupi budou květináče (zdobené technikou decoupage, domalované barvami a lepené barevnými 
kamínky), plátěné malované tašky, malovaná trička ozdobená kamínky, kalendáře malované s tématem citátu, 
akvarelované obrázky kreslené na plátně i papíře. 
Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny do 6. listopadu 2013.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 11. a čt 12. Etcimex (textil), čt. 19. Horáček, čt 26. a pá 27. Nouratex 
(textil). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

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

Výstavy



24      ZLOBICE ročník 20, číslo 9/ září

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 17/2013 ze dne 19. 6. 2013
376/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 12. 6. 2013. 

Termín plnění: 19. 6. 2013 (KÚ)
377/2013 RM schvaluje dohodu o přistoupení ke smlouvě o právu k 

provedení stavby č. 2011/B/0075 s Ing. Milanem Pangrácem, 
bytem Vohančice, a společností VELO PLUS, a.s., se sídlem Li-
dická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. Termín plnění: 31. 8. 2013 
(OMP)

378/2013 RM schvaluje dohodu o přistoupení ke smlouvě o právu k 
provedení stavby č. 2011/O/0030 s Ing. Milanem Pangrácem, 
bytem Vohančice, a společností VELO PLUS, a.s., se sídlem Li-
dická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. Termín plnění: 31. 8. 2013 
(OMP)

379/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
část pozemku p. č. 1810, k. ú. Kuřim, v prostorách před objektem 
č. p. 902 (Kulturní dům Kuřim) na nám. Osvobození, za účelem 
provozování letní zahrádky za cenu 300 Kč/m2/rok s roční va-
lorizací, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, panu 
Tomáši Plavcovi, trvale bytem Brno, IČ 47941251. Termín plnění: 
31. 7. 2013 (OMP)

380/2013 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 
828/8 (ul. Zborovská) o výměře 49,90 m2, umístěného v I. pod-
zemním podlaží bytového domu č. p. 828, 829, 830, postaveného 
na pozemcích p. č. 1832, 1833, 1834, vše k. ú. Kuřim, na dobu neu-
rčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pravidelnou roční valoriza-
cí nájemného dle inflace. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

381/2013 RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s manž. 
Františkem a Helenou Juranovými, oba trvale bytem Kuřim, je-
jímž předmětem je nájem bytu umístěného v I. nadzemním pod-
laží bytového domu č. p. xxx, xxx, k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 se 
mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 30. 9. 2013 s 
možností prolongace. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OMP)

382/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Marcelem a 
Kateřinou Valáškovými, oba trvale bytem Kuřim, jejímž předmě-
tem je nájem bytu č. xxx/xx umístěný ve II. NP bytového domu 
č. p. xxx v Kuřimi na dobu určitou do 30. 6. 2014 za nájemné ve 
výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 7. 
2013 (OMP)

383/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem části pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. Kuřim, o výměře cca 
16 m2 za účelem provozování „letní zahrádky“ Liboru Červínko-
vi, bytem Šardice, IČ 01415964, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok s roční va-
lorizací. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OMP)

384/2013 RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2, k. ú. 
Kuřim, o výměře 24 m2 ve prospěch společnosti Wellness Ku-
řim, s.r.o., se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 34, IČ 
29213380, na dobu určitou do 30. 6. 2016. Termín plnění: 31. 7. 
2013 (OMP)

385/2013 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 oprávně-
ného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. 
č. 3109/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zříze-
no za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

386/2013 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

387/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb“ a souhlasí s uzavřením smluv o posky-
tování telekomunikačních služeb se společností Telefónica Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 
60193336, v celkové hodnotě 676.040,55 Kč. Termín plnění: 15. 
7. 2013 (KÚ/OSVP)

388/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Ku-
řim, ul. Jánská – oprava zpevněných ploch a kaple“ se společností 
Stav Trading, s.r.o., se sídlem Na Baních 122,156 00 Praha 5, IČ 
29034752, ve věci prodloužení termínu dokončení prací nejpoz-
ději do 15. 7. 2013. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

389/2013 RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12064862“ a s úhra-
dou za zvýšení rezervovaného příkonu ve výši 7.500 Kč na odběr-
né místo parc. č. 2642/551, 664 34 Kuřim, se společností E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 28085400. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

390/2013 RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení závěrečný 
účet hospodaření Města Kuřim k 31. 12. 2012 a „Zprávu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření“. Termín plnění: 25. 6. 2013 (OF)

391/2013 RM schvaluje závěry z jednání stavební komise ze dne 3. 6. 
2013 v bodě č. 1 týkající se nástavby mansardy na rodinném domě 
č. p. 1089, v ul. U Vlečky v Kuřimi. Termín plnění: 15. 7. 2013 
(OI)

392/2013 RM bere na vědomí rozhodnutí ředitele Základní školy, Ku-
řim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organi-
zace, Mgr. Richarda Macha, o nevyužití outsourcingu ve školním 
stravování. Termín plnění: 19. 6. 2013 (ZŠ, KÚ)

393/2013 RM souhlasí se zněním odpovědi na Petici „za zachování škol-
ní jídelny na ZŠ Jungmannova“ se změnou. Termín plnění: 30. 6. 
2013 (OSVV) 

394/2013 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Kuřim 
a Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, pří-
spěvkovou organizací, jejímž předmětem je darování 4 ks radio-
magnetofonů. Termín plnění: 21. 6. 2013 (ZŠ, OŽP)

395/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci 
při organizaci farmářských trhů se společností JUNG-INDUST-
RY, s.r.o., IČ 28601319, se sídlem Obecní 130/6, Opava – Vávrovi-
ce, PSČ 747 73. Termín plnění: 28. 6. 2013 (KÚ)

396/2013 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 19. 6. 2013 (CSSK)

397/2013 RM schvaluje dohodu o spolupráci při pořádání akce „Výstava 
nejlepších fotografií moravskoslezského mapového okruhu“ v kul-
turním domě, nám. Osvobození 902, 664 34 Kuřim, mezi městem 
Kuřim a Richardem Suchým, 664 34 Kuřim. Termín plnění: 25. 
6. 2013 (KÚ)

398/2013 RM uděluje předchozí souhlas Základní škole, Kuřim, Jung-
mannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, s při-
jetím blíže určeného peněžitého daru ve výši 10.000 Kč poskytnu-
tého Českou triatlonovou asociací, se sídlem Zátopkova 100/2, PS 
40, 160 17 Praha 6, IČ 44851782, a souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy. Termín plnění: 30. 6. 2013 (ZŠ, KÚ)

399/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
99/2007 se společností KNESL + KYNČL, s.r.o., IČ 47912481, 
Šumavská 416/15, Brno 602 00, dle přílohy. Termín plnění: 31. 
7. 2013 (OI)

400/2013 RM schvaluje zpracování „Studie optických tras pro Město Ku-
řim“, a schvaluje zpracovatele studie společnost Telekomunikační 
montáže, s.r.o., Uherčice 356, 691 62 Uherčice, v ceně 170.600 Kč 
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 Podmínky převodu:
 a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
 b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpoví-

dající dani z převodu nemovitostí,
 c) kupující uhradí správní poplatky.
 Termín plnění: 25. 6. 2013 (OMP)
413/2013 RM doporučuje ZM schválit uzavření splátkového kalendáře 

s manž. Františkem a Helenou Juranovými, trvale bytem Kuřim, 
jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh na poplatku z prodlení 
ve výši xxxxxx Kč související s nájmem bytové jednotky č. xxx/x v 
ulxxxxxxxxxx, Kuřim. Splátka bude ve výši xxxx Kč/měs. Termín 
plnění: 25. 6. 2013 (OMP)

414/2013 RM doporučuje ZM schválit smlouvu pro stavbu „II/385 
Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ na přípravu stavby a stanovení 
postupu při realizaci projektové dokumentace pro stavební povo-
lení (DSP), soupisu prací (SP), zajištění inženýrské činnosti (IČ) 
a autorského dozoru (AD) se změnou. Termín plnění: 25. 6. 2013 
(OI)

415/2013 RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody s obcí Moravské 
Knínice, se sídlem Kuřimská 99, Moravské Knínice, IČ 00488216, 
jejímž předmětem je změna hranic obcí. Do katastrálního území 
obce Moravské Knínice budou nově začleněny tyto pozemky:

 a) p. č. 3625/1, k. ú. Kuřim b) p. č. 3625/2, k. ú. Kuřim
 c) p. č. 3625/3, k. ú. Kuřim d) p. č. 3625/4, k. ú. Kuřim
 e) p. č. 3625/5, k. ú. Kuřim f) p. č. 3625/6, k. ú. Kuřim
 g) p. č. 3625/7, k. ú. Kuřim h) p. č. 3625/8, k. ú. Kuřim
 i) p. č. 3625/9, k. ú. Kuřim j) p. č. 3625/10, k. ú. Kuřim
 k) p. č. 3625/11, k. ú. Kuřim l) p. č. 3625/12, k. ú. Kuřim
 m) p. č. 3625/13, k. ú. Kuřim n) p. č. 3625/14, k. ú. Kuřim
 o) p. č. 3625/15, k. ú. Kuřim p) p. č. 3625/16, k. ú. Kuřim
 q) p. č. 3625/17, k. ú. Kuřim r) p. č. 3625/18, k. ú. Kuřim
 s) p. č. 3625/19, k. ú. Kuřim t) p. č. 3625/20, k. ú. Kuřim
 u) p. č. 3625/21, k. ú. Kuřim v) p. č. 3625/22, k. ú. Kuřim
 w) p. č. 3625/23, k. ú. Kuřim x) p. č. 3625/24, k. ú. Kuřim
 y) p. č. 3629/2, k. ú. Kuřim z) p. č. 3629/3, k. ú. Kuřim
 aa) p. č. 3629/4, k. ú. Kuřim bb) p. č. 3629/5, k. ú. Kuřim
 Do katastrálního území Kuřim budou nově začleněny tyto pozemky:
 a) p. č. 4696, k. ú. Moravské Knínice 
 b) p. č. 4697, k. ú. Moravské Knínice
 c) p. č. 4698/1, k. ú. Moravské Knínice
 d) p. č. 4698/2, k. ú. Moravské Knínice
 e) p. č. 4699, k. ú. Moravské Knínice
 f) p. č. 4700, k. ú. Moravské Knínice
 g) p. č. 4701, k. ú. Moravské Knínice
 h) p. č. 4702, k. ú. Moravské Knínice
 i) p. č. 4703, k. ú. Moravské Knínice
 j) p. č. 4704, k. ú. Moravské Knínice
 k) p. č. 4705, k. ú. Moravské Knínice
 Termín plnění: 25. 6. 2013 (OMP)
416/2013 RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o půjčce s obcí 

Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, IČ 00281883, s výší půjč-
ky 500.000 Kč, splatností k 31. 12. 2014 a roční úrokovou sazbou 
ve výši 2 % p. a. Termín plnění: 25. 6. 2013 (OF)

417/2013 RM doporučuje ZM udělit společnosti ALING, s.r.o., se síd-
lem Mučednická 1322/35, Brno, IČ 26262363, souhlas s převo-
dem vlastnického práva k pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, 
společnosti OC Kuřim, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, 
IČ 29375223. Termín plnění: 25. 6. 2013 (OMP)

418/2013 RM doporučuje ZM pověřit starostu města jednáním ve věci 
koupě bytu č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytové-
ho domu č. p. 892, 893, 1172 a 1173 na pozemcích p. č. 2747/3, p. 
č. 2746/1, p. č. 2746/2 a p. č. 2747/1 vše k. ú. Kuřim za kupní cenu 
dle limitu. Termín plnění: 25. 6. 2013 (STA)

bez DPH, tj. 206.426 Kč s DPH. Částka bude čerpána z ORG 1 
008 000 000 Projekty. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OI)

401/2013 RM schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a 
Městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2013. Termín pl-
nění: 30. 9. 2013 (MKK)

402/2013 RM bere na vědomí bod č. 4 z jednání komise dopravy ze dne 
17. 6. 2013 a schvaluje body č. 1, 3 a neschvaluje bod č. 2 dle zápisu 
v příloze. Termín plnění: 19. 6. 2013 (OI)

403/2013 RM souhlasí uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s ná-
zvem „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a 
kulturní centrum v Kuřimi“, se společností ARCHTEAM PRO-
JEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, nám. Svobody 702/9, PSČ 
602 00, IČ 27755690, předmětem dodatku č. 1 je snížení ceny díla. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

404/2013 RM souhlasí se zrušením výběrového řízení z důvodu nepodá-
ní žádné nabídky na zakázku „Úprava chodníku, veřejného osvětle-
ní, odvodnění v ul. Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl 
v Kuřimi“. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

405/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvod-
nění v ulici Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Ku-
řimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín 
plnění: 30. 12. 2013 (OI) 

406/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. 
č. 294 o výměře cca 160 m2 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře 
cca 90m2 oba v k. ú. Kuřim ve znění dle přílohy a jmenovat členy 
hodnotící komise a jejich náhradníky dle zápisu. Termín plnění: 
25. 6. 2013 (OMP)

407/2013 RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1061/2013 č.1065/2013 
ze dne 7. 5. 2013. Termín plnění: 25. 6. 2013 (OMP)

408/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2784/20 o výměře 108 m2, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m2, 
parc. č. 2903/8 o výměře 60 m2, parc. č. 2903/9 o výměře 62m2, 
parc. č. 2904/110 o výměře 1699 m2, parc. č. 2904/109 o výměře 
1996 m2, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m2, parc. č. 2904/119 
o výměře 447 m2 , parc. č. 2904/92 o výměře 679 m2 a parc. č. 
2904/93 o výměře 798 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou 
cenu ve výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana 
Rostislava Filky, bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem ne-
movitostí včetně daně z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. Termín plnění: 25. 6. 2013 (OMP)

409/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. 
č. 434 o výměře 1 m2 v k. ú. Kuřim společnosti VELO PLUS, a.s., 
se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550, za cenu 9.000 
Kč. Termín plnění: 25. 6. 2013 (OMP)

410/2013 RM doporučuje ZM schválit dohodu o přistoupení ke smlou-
vě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013/B/0016 ze dne 
18. 4. 2013 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice, a spo-
lečností VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 
27755550. Termín plnění: 25. 6. 2013 (OMP)

411/2013 RM doporučuje ZM schválit dohodu o přistoupení ke smlou-
vě o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného č. 
2013/B/0026 ze dne 18. 4. 2013 s Ing. Milanem Pangrácem, 
bytem Vohančice, a společností VELO PLUS, a.s., se sídlem Li-
dická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. Termín plnění: 25. 6. 2013 
(OMP)

412/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky 
č. 868/3 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP byto-
vého domu č. p. 868, 869, na pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854 vše 
k. ú. Kuřim v ulici Jungmannova v Kuřimi obsazené nájemcem za 
cenu 1.015.000 Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem Kuřim.
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419/2013 RM doporučuje ZM schválit aktualizaci Strategického plá-
nu rozvoje města Kuřimi dle přílohy. Termín plnění: 25. 6. 2013 
(STA)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 18/2013 ze dne 25. 6. 2013
420/2013 RM schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku ve for-

mě poukázky na celodenní vstupné do bazénu Wellness Kuřim pro 
všechny děti mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných 
Městem Kuřimí dle příloh. Termín plnění: 30. 6. 2013 (MŠ, ZŠ, 
KÚ)

421/2013 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základ-
ní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvko-
vé organizace, ve výši 630.106 Kč na pokrytí akce „Fotovoltaický 
systém ZŠ Jungmannova“. Termín plnění: 30. 6. 2013 (ZŠ, KÚ)

422/2013 RM schvaluje Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o umístění technic-
kého zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy 
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ 
mezi Městem Kuřimí a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státním 
podnikem, IČ 00001279. Termín plnění: 1. 7. 2013 (KÚ)

423/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o třetím jednání hod-
notící komise na zakázku „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jung-
mannova Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská 495/58, 370 
04 České Budějovice, IČ 48035599, která předložila nejvýhodněj-
ší nabídku. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OI)

424/2013 RM schvaluje výpůjčku pozemku parc.č. 1452/1 o výměře 2 
101 m2 a pozemku parc. č. 1452/2 o výměře 290 m2, vše v k. ú. 
Kuřim, Domu dětí a mládeže Kuřim, okres Brno-venkov, se sídlem 
Kuřim, Legionářská 338, IČ 44946881, na dobu určitou do 31. 7. 
2018. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

425/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „MŠ 
Kuřim – herní prvky pro školní zahrady“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností Hřiště, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 
838/6, PSČ 602 00, IČ 283 54 303, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 283.322 Kč vč. DPH. Termín plnění: 
30. 12. 2013 (MŠ)

426/2013 RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 
887, Kpt. Jaroše 147“ z důvodů záměru řešení celkové koncepce 
úspory tepla pro oba objekty. Termín plnění: 30. 12. 2013 (MŠ)

427/2013 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovi-
tele veřejné zakázky Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim 
– 2. etapa, schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jme-
nuje členy a náhradníky hodnotící komise. Termín plnění: 31. 8. 
2013 (OI)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 19/2013 ze dne 10. 7. 2013
428/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 3. 7. 2013. Ter-

mín plnění: 10. 7. 2013 (KÚ)
429/2013 RM schvaluje prominutí úroku z prodlení z dlužného nájem-

ného k nebytovému prostoru č. 844/9 ve výši xxxx Kč panu Ing. 

Kasimu Al-Durymu, trvale bytem Kuřim, IČ 49487477. Termín 
plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

430/2013 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxx/x umís-
těného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx, xxx, k. 
ú. Kuřim, jehož společnými nájemci jsou manž. František a Hele-
na Juranovi, oba trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 15. 7. 2013 
(OMP)

431/2013 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxx/x umís-
těného v podkroví bytového domu č. p. xxxx, xxxx, xxxx v ul. 
xxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 2131/3, 2131/2, 2131/1 vše v 
obci a k. ú. Kuřim, jehož společnými nájemci jsou paní Vlastimila 
Klusáková, trvale bytem Šebrov - Kateřina, a pan Lukáš Klusák, 
trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 15. 7. 2013 (OMP)

432/2013 RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. xxxx/x 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxx, xxxx, xxxx ul. 
xxxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 2131/3, 2131/2, 2131/1 vše v 
obci a k. ú. Kuřim se společnými nájemci paní Vlastimilou Klusá-
kovou, trvale bytem Šebrov – Kateřina, a panem Lukášem Klusá-
kem, trvale bytem Kuřim, jehož předmětem je změna doby nájmu 
na dobu určitou do 31. 10. 2013 s možností prolongace. Termín 
plnění: 31. 7. 2013 (OMP)

433/2013 RM schvaluje záměr na pronájem částí nebytového prosto-
ru č. 1116/9 o výměře 47,35 m2 a 22,04 m2 umístěného v I. PP 
domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť na pozemcích 
p. č. 2131/3, p. č. 2131/2 a p. č. 2131/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
panu Bronislavu Melicharovi, trvale bytem Kuřim, IČ 13416944, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 60,- Kč/m2/měs. s roční valorizací + zálohy na služby. Termín 
plnění: 12. 7. 2013 (OMP)

434/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
zakázky „Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodno-
tící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 15. 7. 2013 
(OMP)

435/2013 RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12066527“ a s úhra-
dou za zvýšení rezervovaného příkonu ve výši 6.800 Kč na mís-
to spotřeby č. 3100528865, adresa odběrného místa Bezručova 
čtvrť 1122, 664 34 Kuřim, se společností E.ON Distribuce, a.s., 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 
28085400. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

436/2013 RM schvaluje investici „Wellness Kuřim – rozšíření parní láz-
ně“ a souhlasí s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací s předpokládanou 
cenou 1.150.000 Kč bez DPH. Termín plnění: 30. 11. 2013 (WK, 
OI)

437/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, 
Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 701994234, jako oprávněné-
ho z věcného břemene ve věci uložení optického kabelu v rozsahu 
dle přílohy na pozemcích parc. č. 123, 216, 217/6, 217/7, 217/8, 
217/29, 247/4, 320/2, 375, 1080/1, 1103, 1258, 2760/3, 2773/9, 
2775, 2777/1, 2778, 2779, 2781 a 3661/2 vše v k. ú. a obci Ku-
řim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku na dobu neurčitou, náklady na jeho zříze-
ní ponese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 
2016 (OMP)

438/2013 RM ruší usn. RM č. 383/2013 ze dne 19. 6. 2013 ve věci pro-
nájmu části pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 
10. 7. 2013 (OMP)
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439/2013 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Termín plnění: 31. 7. 2013 (OMP)

440/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu s názvem „Instalace EZS, EKV a CCTV MŠ 
Zborovská, MŠ Brněnská, MŠ Kpt. Jaroše, MŠ Jungmannova, MŠ 
Komenského“, a schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Ter-
mín plnění: 30. 12. 2013 (MŠ)

441/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení „Kuřim, ul. Tyršova, 
Tišnovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (projektová do-
kumentace), dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenu-
je členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu a 
vyčlenění částky 300.000 Kč z ORG 108 000 00 Projekty na reali-
zaci zakázky. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

442/2013 RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených 
městem Kuřim uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Orga-
nizačně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 
01707060, jejímž předmětem je nákup el. energie a plynu na Čes-
komoravské komoditní burze Kladno na období od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014. Termín plnění: 7. 8. 2013 (MŠ, ZŠ, CSSK)

443/2013 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, 
ukládá jednateli společnosti Ing. J. Sojkovi uzavřít smlouvu o 
spolupráci se společností Organizačně správní institut, o.p.s., se 
sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, jejímž předmětem 
je nákup el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze 
Kladno na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Termín plnění: 
7. 8. 2013 (WK)

444/2013 RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum tech-
nických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, IČ 26307189, ukládá jednateli společnosti Ing. L. Tomšů 
uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Organizačně správní 
institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, je-
jímž předmětem je nákup el. energie a plynu na Českomoravské 
komoditní burze Kladno na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
Termín plnění: 7. 8. 2013 (CTSK)

445/2013 RM schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Organi-
začně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 
01707060, jejímž předmětem je nákup el. energie a plynu na Čes-
komoravské komoditní burze Kladno na období od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OMP)

446/2013 RM pověřuje Renátu Maláskovou, DiS., referentku odboru 
sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim, zastupová-
ním města Kuřimi při výkonu funkce opatrovníka občana, který 
byl zbaven způsobilosti k právním úkonům /dle zápisu/. Termín 
plnění: 10. 7. 2013 (OSVP)

447/2013 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce kontejnerů s 
EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 168517, 19, 140 21 Praha 
4. Termín plnění: 30. 7. 2013 (OŽP)

448/2013 RM schvaluje žadateli povolení výjimky ze zákazu vjezdu 
všech motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci 
do Podlesí přes retenční nádrž. Termín plnění: 15. 8. 2013 (OD)

449/2013 RM schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hu-
debních děl mezi městem Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, IČ 00281964, a OSA - Ochranný svaz autorský pro prá-
va k dílům hudebním, o.s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha, IČ 
63839997. Termín plnění: 20. 7. 2013 (KÚ)

450/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 1. 
7. 2013 v bodech č. 1, 3, 4, a schvaluje body č. 2, 5, 6, 7, 8. Termín 
plnění: 31. 7. 2013 (OI)

451/2013 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na rok 
2013. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OF)

452/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu 
„Úprava chodníku, veřejného osvětlení, odvodnění v ul. Metel-
kově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností TOPSTAV, s.r.o., Vranov-
ská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 346.073 Kč bez DPH, tj. 418.749 Kč s 
DPH. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

453/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
8. 7. 2013 v bodech č. 2, 3 a schvaluje bod č. 1 dle zápisu v příloze. 
Termín plnění: 10. 7. 2013 (OI)

454/2013 RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Ku-
řim ve výši 20.000 Kč na akci „Medové dny – honoráře umělců“ 
v rámci projektu „Medové dny“ za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Termín plně-
ní: 30. 9. 2013 (OI)

455/2013 RM schvaluje uzavření smluv se společností J&T Banka, a.s., 
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 47115378, na vedení běž-
ného účtu, vkladových účtů s výpovědní lhůtou a internetového 
bankovnictví, dle příloh. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OF)

456/2013 RM ukládá referentce odboru školství připravit písemnou in-
formaci o závěrech šetření stěžovatelce a předložit ji ke schválení 
do dalšího jednání rady města. Termín plnění: 17. 7. 2013 (KÚ)

457/2013 RM schvaluje užití loga města Kuřim na webových stránkách 
a v časopise „Historický kaleidoskop“ občanského sdružení Asoci-
ace nositelů legionářských tradic, IČ 26599538, Banskobystrická 
11, 160 00 Praha 6. Termín plnění: 31. 7. 2013 (KÚ)

458/2013 RM schvaluje „Upozornění na porušování povinností vyplý-
vajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“ 
ředitele základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, Mgr. Stanislava Plchota dle přílohy. Ter-
mín plnění: 10. 7. 2013 (KÚ)

459/2013 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovi-
tele veřejné zakázky „Bezbariérové zpřístupnění podchodu želez-
niční stanice Kuřim ze severní části města, schvaluje zadávací do-
kumentaci a návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OI)

460/2013 RM ruší usnesení č. 320/2013 ze dne 22. 5. 2013. Termín pl-
nění: 10. 7. 2013 (OMP)

461/2013 RM schvaluje záměr na nájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 
3062/8, p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, 
p. č. 3062/21, p. č. 3062/27, p. č. 3062/29, p. č. 3062/30 a p. č. 
3062/31, vše v k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 
12. 2018 za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s roční valorizací dle 
míry inflace. Termín plnění: 15. 7. 2013 (OMP)

462/2013 RM zřizuje pracovní pozici na odboru sociálních věcí a pre-
vence Městského úřadu Kuřim (OSPOD) a stanovuje celkový 
počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu 
Kuřim na 66, a to od 1. 8. 2013. Termín plnění: 1. 8. 2013 (KÚ)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 20/2013 ze dne 24. 7. 2013
463/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 17. 7. 2013 a 

ruší usnesení č. 383/2011 ze dne 10. 8. 2011. Termín plnění: 24. 
7. 2013 (KÚ)

464/2013 RM schvaluje prominutí úroku z prodlení ve výši xxxxx Kč 
panu Josefu Lorenzovi, bytem Brno, za dluhy související s uby-
továním v objektu soc. bydlení na ul. Tišnovská 1182 v Kuřimi. 
Termín plnění: 24. 7. 2013 (OMP)
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465/2013 RM schvaluje pořadník č. 33 žadatelů o pronájem obecního 
bytu dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v 
majetku města a bytových náhradách. Termín plnění: 31. 7. 2013 
(OMP)

466/2013 RM schvaluje zaplacení náhrady škody ve výši 2.400 Kč ná-
jemci nebytového prostoru (obchod s dětským zbožím) umístě-
ného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 na pozemku p. č. 
1808 v k. ú. Kuřim, paní Aleně Bartákové, trvale bytem Kuřim, IČ 
01340361, z důvodu havárie rozvodů vody. Termín plnění: 31. 8. 
2013 (OMP)

467/2013 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 oprávně-
ného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. 
č. 3313 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zříze-
no 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. 2015 (OMP)

468/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Revitalizace veřejného osvětlení města Ku-
řim – 2. etapa“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností ELIOS, s.r.o., se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ 
00545147, která předložila nejvýhodnější nabídku. Termín plně-
ní: 15. 8. 2013 (OI)

469/2013 RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „II/385 Kuřim 
průtah“ na dotčených pozemcích Města Kuřimi mezi Správou a 
údržbou silnic JMK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, a Měs-
tem Kuřim. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OI)

470/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Ad-
ministrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Kuřim 
- odkanalizování ulice Hybešova“ a souhlasí s uzavřením mandát-
ní smlouvy se společností KANSPO, s.r.o., se sídlem Požárníků 
302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, která předložila nej-
vhodnější nabídku v celkové hodnotě 48.400 Kč. Termín plnění: 
31. 8. 2013 (OI)

471/2013 RM ruší výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava 
výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ z důvodu nepodání žádné 
nabídky. Termín plnění: 24. 7. 2013 (OI)

472/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Opra-
va výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností KOŽINA-TRUHLÁŘSTVÍ, s.r.o., 
se sídlem Lelekovice 101, 664 31 Lelekovice, v celkové hodnotě 
300.510 Kč bez DPH, tj. 363.617,10 Kč s DPH. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OI)

473/2013 RM schvaluje vynětí částky ve výši 363.617,10 Kč z ORG 1 
006 000 000 Drobné investice na zakázku malého rozsahu „Opra-
va výplní otvorů v objektu ZUŠ Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OI)

474/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy s Muzeem romské kultury, 
státní příspěvkové organizace, Bratislavská 67, 602 00 Brno, IČ 
71239812, na zapůjčení 7 fotografií pro výstavu „Zaniklá řemesla 
v Kuřimi“ za celkovou částku 840 Kč. Termín plnění: 30. 8. 2013 
(OŽP)

475/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení technického a 
autorského dozoru pro akci „Revitalizaci nivy a toku Lučního po-
toka, I. část“ za celkovou částku 60.500 Kč včetně DPH od společ-
nosti ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČ 
63486466. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

476/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení technického a 

autorského dozoru pro akci „Protierozní zatravněné pásy s výsad-
bou doprovodné zeleně“ za celkovou cenu 12.705 Kč včetně DPH 
od společnosti ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 
Brno, IČ 63486466. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

477/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení technického a au-
torského dozoru pro akci „Revitalizaci zeleně v Kuřimi“ od společ-
nosti Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 
00 Brno, IČ 25337912, za celkovou cenu 61.150 Kč včetně DPH. 
Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

478/2013 RM schvaluje znění „Informace o vyřízení stížnosti“ pro Čes-
kou školní inspekci Jihomoravský inspektorát a paní Lenku V. Ter-
mín plnění: 31. 7. 2013 (KÚ)

479/2013 RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchoto-
vi, předložit radě města zprávu o přijatých opatřeních týkající se 
systému řízení školy v oblasti vlastní kontrolní činnosti ředitele, 
potřeb a práce s žáky se SVP a aktualizovaný Školní řád, zvláště 
tu část týkající se pobytu žáků v budově školy před dopoledním i 
odpoledním vyučováním a zajištění jejich bezpečnosti, a to do 15. 
8. 2013. Termín plnění: 15. 8. 2013 (KÚ)

480/2013 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základ-
ní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ve výši 84.216 Kč na úpravu trafostanice pro provoz 
fotovoltaické elektrárny v budově základní školy na ulici Tyršova 
1255. Termín plnění: 31. 8. 2013 (KÚ)

481/2013 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 24. 7. 2013 (CSSK)

482/2013 RM schvaluje projektový záměr CSS Kuřim pro rok 2014 tý-
kající se rozšíření terénní pečovatelské služby navýšením počtu 
pracovníků v sociálních službách, a to o dva pracovníky. Termín 
plnění: 24. 7. 2013 (OSVP)

483/2013 RM schvaluje smlouvu s Jiřím Pařezem, na koncert skupiny 
Kamelot dne 17. 12. 2013. Termín plnění: 17. 12. 2013 (MKK)

484/2013 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města k 30. 6. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 42.227.743,12 
Kč. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OF)

485/2013 RM ruší výběrové řízení na služby zadávané ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení s názvem „Zvýšení kvality procesního a 
finančního řízení města Kuřim a implementace opatření vedou-
cích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ v části II 
a schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na pod-
limitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Opatření vedoucí k vyšší transpa-
rentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“, dále schvaluje zadávací do-
kumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky 
komise pro otvírání obálek a členy a náhradníky hodnotící komise 
ve složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 8. 2013 (KÚ)

486/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Tomášem a 
Radkou Peškovými, oba trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem 
je nájem bytu č. 1173/4 umístěného ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská na po-
zemcích p. č. 2747/3, 2746/1, 2746/2, 2747/1 vše v obci a k. ú. 
Kuřim, na dobu určitou do 31. 7. 2014 za nájemné ve výši 56,- Kč/
m2/měs + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

487/2013 RM přiděluje ve smyslu Čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi 
č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhra-
dách, byt č. 947/66, umístěný ve IV. NP bytového domu č. p. 947 
v ul. Wolkerova na pozemku p. č. 1418/1 vše v obci a k. ú. Kuřim, 
panu Robertu Petíkovi, trvale bytem Kuřim, a schvaluje uzavře-
ní nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 7. 2014 za nájemné 
ve výši 56,- Kč/m2/měs + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 8. 
2013 (OMP) 
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488/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Pro-
jekční práce přestavby objektu bývalé kotelny na víceúčelový sál 
v ul. Popkova“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
AGP Ing. arch. Roman Gale a Ing. arch. Michal Palaščak, Přízova 
3, Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 
135.000 Kč bez DPH, tj. 162.000 Kč s DPH. Termín plnění: 31. 
12. 2013 (OI)

489/2013 RM schvaluje provedení opravy havarijního stavu osvětlení 
„Přechodu na ul. Tišnovská“ bez zadávacího řízení zhotovite-
lem stavby „Přechod Tišnovská, zastávka v Kuřimi“, společností 
STRABAG, a.s., Na bělidle 198/21, Praha 5, IČ 60838744, za cenu 
483.340 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OI)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 21/2013 ze dne 25. 7. 2013
490/2013 RM souhlasí se zněním dokumentu Rozhodnutí zadavatele o 

změně zadávacích podmínek veřejné zakázky Bezbariérové zpří-
stupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části měs-
ta. Termín plnění: 15. 8. 2013 (OI)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 22/2013 ze dne 1. 8. 2013
491/2013 RM souhlasí s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění na 

dodatečné stavební práce pro stavbu „Zateplení MŠ na ulici Jung-
mannova v Kuřimi“ uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídky a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2013/
D/0028 se společností VISPO CZ s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 57, 
697 01 Kyjov, který spočívá v provedení dodatečných stavebních 
prací nezbytných pro dokončení stavby. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OI)

492/2013 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základ-
ní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, ve výši 214.109 Kč na renovaci parket a rekonstrukci 
tělocvičny v budově základní školy na ulici Komenského 511. Ter-
mín plnění: 31. 8. 2013 (ZŠT, KÚ)

493/2013 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základ-
ní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, ve výši 96.619 Kč na rekonstrukci šatny v budově zá-
kladní školy na ulici Komenského 511. Termín plnění: 31. 8. 2013 
(ZŠT, KÚ)
Jiří Filip Koláček   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města   místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 23/2013 ze dne 6. 8. 2013
494/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 31. 7. 2013. 

Termín plnění: 6. 8. 2013 (KÚ)
495/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem 

je nebytový prostor (zlatnictví) umístěný v I. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše v obci 

a k. ú. Kuřim s panem Jaroslavem Slezákem, trvale bytem Dolní 
Loučky, IČ 15258114, a to dohodou ke dni 31. 8. 2013. Termín 
plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

496/2013 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bý-
valá prodejna zlatnictví) umístěného v I. nadzemním podlaží ob-
jektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. 
ú. Kuřim o výměře 10,40 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční vý-
povědní lhůtou. Výše nájemného min. 90,- Kč/m2/měs. + zálohy 
na služby. Nájemné bude každoročně valorizováno o výši inflace. 
Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

497/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí 
nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m2 a 22,04 m2 
umístěného v I. PP domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova 
čtvrť, na pozemcích p. č. 2131/3, p. č. 2131/2 a p. č. 2131/1 vše 
v obci a k. ú. Kuřim, panu Bronislavu Melicharovi, trvale bytem 
Kuřim, IČ 13416944, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/měs. s roční valorizací + 
zálohy na služby. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

498/2013 RM souhlasí s řešením protipovodňových opatření v oblasti 
Lučního potoka ve variantě 3 – Vybudování mokřadů v ploše uva-
žovaného poldru. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

499/2013 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o sdružených službách do-
dávky elektřiny ze sítě nízkého napětí“ pro objekt retenční ná-
drž na ul. Dlouhá se společností E.ON Energie, a.s., se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201. 
Smlouva řeší navýšení jističe z 3x10 A na 3x25A. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OI)

500/2013 RM souhlasí s vyčleněním částky 19.600 Kč z ORG 1 008 000 
000 Studie a projekty na zpracování studie na akci „Parkování v ul. 
Jungmannova, Kuřim“. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OI)

501/2013 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhoto-
vitele veřejné zakázky „Wellness Kuřim - Rozšíření parní lázně“, 
schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OI)

502/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. Tyršova, 
Tišnovská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a souhlasí s 
uzavřením smlouvy o dílo s panem Petrem Odehnalem, se sídlem 
9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ 73796433, který předložil 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 116.500 Kč. Termín pl-
nění: 31. 12. 2013 (OI)

503/2013 RM souhlasí s odpojením nouzového výlezu z krytu CO v by-
tovém domě Legionářská 816 – 817. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OSVP)

504/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2013/D/0029 pro stavbu „Zateplení MŠ na ulici Komenského v 
Kuřimi“ s firmou PRIVILEG spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 
47910976, který spočívá v odpočtu méněprací. Termín plnění: 31. 
12. 2013 (OI)

505/2013 RM schvaluje přidělení zakázky „Rekonstrukce sportoviště u 
ZŠJ – Smlouva na dotační management“ společnosti AQE advi-
sors, a.s. a uzavření smlouvy za cenu 55.000,- Kč bez DPH. Termín 
plnění: 31. 8. 2013 (OI)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 24/2013 ze dne 21. 8. 2013
506/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 14. 8. 2013. 

Termín plnění: 21. 8. 2013 (KÚ)
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507/2013 RM schvaluje úhradu za služby spojené s ubytováním v objek-
tu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi v období 
říjen až březen ve výši 1.700,- Kč/měs./os. + DPH a v období du-
ben až září ve výši 1.100,- Kč/měs./os. + DPH, s účinností od 1. 9. 
2013. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

508/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0112 s Jiřím Peňázem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, 
ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 11. 2013. Termín plnění: 31. 
8. 2013 (OMP)

509/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0113 s Ivanou Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního byd-
lení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 11. 2013. Termín 
plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

510/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/
O/0028 s Josefem Křížem, trvale bytem 664 72 Jinačovice, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 11. 2013. Termín plnění: 31. 8. 2013 
(OMP)

511/2013 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2013/O/0018 
s Janem Krichem, trvale bytem 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu 
lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. 
Malhostovice do 30. 11. 2013. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

512/2013 RM schvaluje nájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 
3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, 
p. č. 3062/27, p. č. 3062/29, p. č. 3062/30 a p. č. 3062/31, vše v k. 
ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 za nájem-
né ve výši 0,31 Kč/m2/rok s roční valorizací dle míry inflace spo-
lečnosti HERBASTAR, spol. s r. o., se sídlem Moravské Knínice 
90, IČ 47915951. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

513/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému za-
řízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynáren-
ská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcné-
ho břemene v rozsahu dle geometrického plánu č. 2874-336/2012 
na pozemku parc. č. 813 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
ve výši 500 Kč bez DPH. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

514/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení 
města Kuřim a implementace opatření vedoucích k vyšší transpa-
rentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo se společností M. C. Triton, spol. s r.o., se sídlem Evrop-
ská 846/176a, Praha 6, IČ 49622005, za celkovou cenu 496.100 
Kč. Termín plnění: 31. 8. 2013 (KÚ)

515/2013 RM schvaluje zakoupení komunikační jednotky tísňové péče, 
elektronického mobilního asistenta, pro 4 osoby, v celkové výši 
19.200 Kč. Termín plnění: 21. 8. 2013 (OSVP)

516/2013 RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z grantové-
ho projektu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na podporu standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí na 
základě výzvy C2 OP LZZ vyhlášené MPSV ČR. Termín plnění: 
21. 8. 2013 (OSVP, OI)

517/2013 RM ruší záměr na nájem nebytového prostoru č. 828/8 (ul. 
Zborovská) o výměře 49,90 m2, umístěného v I. podzemním pod-
laží bytového domu č. p. 828, 829, 830, postaveného na pozemcích 
p. č. 1832, 1833, 1834, vše k. ú. Kuřim, a doporučuje ZM vyhlásit 
záměr na jeho prodej. Termín plnění: 15. 10. 2013 OMP)

518/2013 RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 
1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ 
byt č. 1260/33, umístěný v VII. NP bytového domu č. p. 1260 v 

ul. Nádražní postaveného na pozemku p. č. 382/3, vše v obci a k. 
ú. Kuřim, manž. Jitce a Peteru Zavackým, trvale bytem Kuřim, a 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců, 
za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín plnění: 30. 9. 2013 
(OMP)

519/2013 RM ruší usnesení č. 434/2013 ze dne 10. 7. 2013. Termín pl-
nění: 21. 8. 2013 (OMP)

520/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
zakázky „Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodno-
tící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 8. 2013 
(OMP)

521/2013 RM bere na vědomí postup prací před zahájením výběrového 
řízení na zhotovitele revitalizačních opatření na území města Kuři-
mi. Termín plnění: 30. 10. 2013 (OŽP)

522/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení dotačního/reali-
začního managementu pro akci „Revitalizaci zeleně v Kuřimi“ za 
celkovou částku 30.000 Kč od Ing. Martiny Trnkové, 679 22 Šeb-
rov - Kateřina, IČ 86990969. Termín plnění: 30. 10. 2013 (OŽP)

523/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení dotačního/reali-
začního managementu pro akci „Protierozní zatravněné pásy s vý-
sadbou doprovodné zeleně“ za celkovou částku 35.000 Kč od Ing. 
Martiny Trnkové, 679 22 Šebrov - Kateřina, IČ 86990969. Termín 
plnění: 30. 10. 2013 (OŽP)

524/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení dotačního/reali-
začního managementu pro akci „Revitalizaci toku a nivy Lučního 
potoka, I. část“, za celkovou částku 35.000 Kč od Ing. Martiny Trn-
kové, 679 22 Šebrov - Kateřina, IČ 86990969. Termín plnění: 30. 
10. 2013 (OŽP)

525/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení výběrového říze-
ní na akce „Revitalizaci nivy a toku Lučního potoka, I. část“, a „Re-
vitalizaci zeleně v Kuřimi“ za celkovou cenu 72.600 Kč vč. DPH 
od JUDr. Petra Navrátila, zapsaného v seznamu ČAK pod ev. č. 
14175, IČ 73612596, Joštova 138/4, 602 00 Brno. Termín plnění: 
30. 10. 2013 (OŽP)

526/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení výběrového ří-
zení na akci „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně“ za celkovou cenu 42.350 Kč vč. DPH od JUDr. Petra Na-
vrátila, zapsaného v seznamu ČAK pod ev. č. 14175, IČ 73612596, 
Joštova 138/4, 602 00 Brno. Termín plnění: 30. 10. 2013 (OŽP)

527/2013 RM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 12126783, podepsané 
zástupcem fondu dne 7. 8. 2013, o poskytnutí podpory ze státní-
ho fondu životního prostředí ČR“ mezi městem Kuřim a Státním 
fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, jejímž předmětem je po-
skytnutí podpory na akci „Zateplení mateřské školy na ul. Jung-
mannova v Kuřimi“. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

528/2013 RM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 12125743, podepsané 
zástupcem fondu dne 6. 8. 2013, o poskytnutí podpory ze státní-
ho fondu životního prostředí ČR“ mezi městem Kuřim a Státním 
fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, jejímž předmětem je po-
skytnutí podpory na akci „Zateplení základní školy na ul. Komen-
ského v Kuřimi“. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

529/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
12. 8. 2013 v bodech č. 1, 2, 3, 4, 5, 11, schvaluje body č. 6, 7, 8, 9, 
10. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OI)

530/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
12. 8. 2013 v bodech č. 1, 2 a schvaluje body č. 3, 4 dle zápisu v 
příloze. Termín plnění: 21. 8. 2013 (OI)

531/2013 RM schvaluje uvolnění 53.000 Kč z rozpočtové položky 
„Drobné investice“ za účelem modernizace plážových kurtů v are-
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álu letního koupaliště. Termín plnění: 30. 10. 2013 (WK)
532/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku chodní-

kového samosběrného čistícího vozidla, dále schvaluje znění vý-
zvy k podání nabídky a současně jmenuje členy a náhradníky hod-
notící komise ve složení podle návrhu se změnou. Termín plnění: 
23. 8. 2013 (CTSK)

533/2013 RM schvaluje přidělení zakázky „Bezbariérové zpřístupnění 
podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města – koor-
dinátor BOZP“ panu Ing. Františkovi Parákovi, 798 07 Brodek u 
Prostějova, IČ 45441511, a uzavření smlouvy za cenu 38.000 Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OI)

534/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Janem Leixnerem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem obecního bytu č. 832/2 umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 831, 832, postaveného na pozemcích p. č. 
1848, 1849, vše k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 8. 2013. Termín 
plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

535/2013 RM schvaluje prominutí částky xxxxxx Kč na poplatku z pro-
dlení paní Milotě Krejčí, trvale bytem 664 34 Kuřim, který vznikl 
v souvislosti s nájmem bytu č. 1204/5. Termín plnění: 31. 8. 2013 
(OMP)

536/2013 RM uděluje panu Františku Ondráškovi medaili města Kuřimi 
za zásluhy o rozvoj sportu ve městě Kuřimi, zejména házené. Ter-
mín plnění: 15. 9. 2013 (KÚ)

537/2013 RM souhlasí s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění na 
dodatečné stavební práce pro stavbu „Zateplení ZŠ na ulici Ko-
menského v Kuřimi“ uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnoce-
ní nabídky a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2013/
D/0032 se společností PRIVILEG, spol. s.r.o., IČ 47910976, Brno, 
Bezručova 17a, který spočívá v provedení dodatečných stavebních 
prací nezbytných pro dokončení stavby a změně termínu pro do-
končení stavby a souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 
2013/D/0032 se společností PRIVILEG, spol. s.r.o., IČ 47910976, 
Brno, Bezručova 17a, který spočívá v odpočtu méněprací. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OI)

538/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2013/
D/0028 pro stavbu „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuři-
mi“ se společností VISPO CZ, s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 57, 697 
01, Kyjov, který spočívá v odpočtu méněprací a změně termínu 
pro dokončení stavby. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

539/2013 RM souhlasí s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění na 
dodatečné stavební práce pro stavbu „Zateplení MŠ na ulici Ko-
menského v Kuřimi“ uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnoce-
ní nabídky a souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2013/
D/0029 se společností PRIVILEG, spol. s.r.o., IČ 47910976, Brno, 
Bezručova 17a, který spočívá v provedení dodatečných stavebních 
prací nezbytných pro dokončení stavby a souhlasí s uzavřením do-
datku č. 3 ke smlouvě č. 2013/D/0029 se společností PRIVILEG, 
spol. s.r.o., IČ 47910976, Brno, Bezručova 17a, který spočívá v od-
počtu méněprací. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

540/2013 RM souhlasí s odůvodněním nezbytnosti zadaných vícepra-
cí uvedeným ve Zprávě hodnotící komise a souhlasí s uzavřením 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 se zhotovitelem 
zakázky „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, Čes-
ké Budějovice 3, IČ 48035599. Termín plnění: 22. 8. 2013 (OI)

541/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí spoluvlastnické-
ho podílu (id. ¾) k pozemku p. č. 519/4 a spoluvlastnického po-
dílu (id. ½) k pozemku p. č. 519/5, vše k. ú. Kuřim, za celkovou 
cenu 12.741 Kč od pana Ing. Petra Stejskala, bytem Radvánovice. 
Náklady na převod pozemku včetně daně z převodu nemovitostí 
uhradí Město Kuřim. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OMP)

542/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemku p. č. 

434/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Kuřim Ing. Milanu Pangrácovi, bytem 
Vohančice, za cenu 9.000 Kč. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OMP)

543/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky 
č. 868/3 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP byto-
vého domu č. p. 868, 869 na pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854, vše 
k. ú. Kuřim, v ulici Jungmannova v Kuřimi, obsazené nájemcem za 
cenu 1.160.000 Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem Kuřim.

 Podmínky převodu:
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpovídající 

dani z převodu nemovitostí,
c) kupující uhradí správní poplatky.
Termín plnění: 27. 8. 2013 (OMP)
544/2013 RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 1076/2013 ze dne 

7. 5. 2013 ve věci úplatného nabytí pozemku parc. č. 1165 dle GP 
č. 2926-4/2013 o výměře 256 m2 v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 
27. 8. 2013 (OMP)

545/2013 RM doporučuje ZM schválit zastavení pořizování změny č. 
XIII ÚPN SÚ Kuřim, týkající se požadavku na vymezení zastavi-
telné plochy pro dopravu na pozemku p. č. 2731/7, k. ú. Kuřim. 
Termín plnění: 27. 8. 2013 (OI)

546/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení právního stavu 
ÚPD dle požadavku zák. č.183/2006 Sb., v platném znění, za pod-
mínky uzavření dohody o spolufinancování dokumentace všemi 
zúčastněnými žadateli projednávané změny ÚPD. Termín plnění: 
27. 8. 2013 (OI)

547/2013 RM doporučuje ZM schválit dle zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Ing. Oldři-
cha Štarhu jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovate-
lem pro projednávání změny ÚPN SÚ Kuřim se záměrem stavby 
sportovní haly. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OI)

548/2013 RM doporučuje ZM schválit podnět k pořízení změny ÚPN 
SÚ Kuřim, spočívající ve změně funkčního využití pozemků p. č. 
2972, p. č. 4409, p. č. 4410 a část p. č. 2971/28, vše v k. ú. Kuřim, 
pro plochy sportovních a rekreačních zařízení. Termín plnění: 27. 
8. 2013 (OI)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 05/2013 ze dne 25. 6. 2013
1083/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Jiřího Brabce a Ing. 

Petra Němce. Termín plnění: 25. 6. 2013 (KÚ)
1084/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka 

Kříže a Ing. Rostislava Hanáka. Termín plnění: 25. 6. 2013 (KÚ)
1085/2013 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 

25. 6. 2013 (KÚ)
1086/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce s obcí Jinačovice, 

Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, IČ 00281883, s výší půjčky 500.000 
Kč, splatností k 31. 12. 2014 a roční úrokovou sazbou ve výši 2 % 
p. a. Termín plnění: 1. 8. 2013 (OF)

1087/2013 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 17. 6. 2013 
a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1063/2008 do 30. 6. 2014. 
Termín plnění: 25. 6. 2013 (KÚ)

1088/2013 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 294 o vý-
měře cca 160 m2 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 90m2, 
oba v k. ú. Kuřim, ve znění dle přílohy se změnou a jmenuje členy 
hodnotící komise a jejich náhradníky dle zápisu. Termín plnění: 
15. 7. 2013 (OMP)

1089/2013 ZM schvaluje uzavření dohody s obcí Moravské Knínice, 
se sídlem Kuřimská 99, Moravské Knínice, IČ 00488216, jejímž 
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předmětem je změna hranic obcí.
 Do katastrálního území obce Moravské Knínice budou nově začle-

něny tyto pozemky:
 cc) p. č. 3625/1, k. ú. Kuřim  dd) p. č. 3625/2, k. ú. Kuřim
 ee) p. č. 3625/3, k. ú. Kuřim ff) p. č. 3625/4, k. ú. Kuřim
 gg) p. č. 3625/5, k. ú. Kuřim hh) p. č. 3625/6, k. ú. Kuřim
 ii) p. č. 3625/7, k. ú. Kuřim jj) p. č. 3625/8, k. ú. Kuřim
 kk) p. č. 3625/9, k. ú. Kuřim ll) p. č. 3625/10, k. ú. Kuřim
 mm) p. č. 3625/11, k. ú. Kuřim nn) p. č. 3625/12, k. ú. Kuřim
 oo) p. č. 3625/13, k. ú. Kuřim pp) p. č. 3625/14, k. ú. Kuřim
 qq) p. č. 3625/15, k. ú. Kuřim rr) p. č. 3625/16, k. ú. Kuřim
 ss) p. č. 3625/17, k. ú. Kuřim tt) p. č. 3625/18, k. ú. Kuřim
 uu) p. č. 3625/19, k. ú. Kuřim vv) p. č. 3625/20, k. ú. Kuřim
 ww) p. č. 3625/21, k. ú. Kuřim xx) p. č. 3625/22, k. ú. Kuřim
 yy) p. č. 3625/23, k. ú. Kuřim zz) p. č. 3625/24, k. ú. Kuřim
 aaa) p. č. 3629/2, k. ú. Kuřim bbb) p. č. 3629/3, k. ú. Kuřim
 ccc) p. č. 3629/4, k. ú. Kuřim ddd) p. č. 3629/5, k. ú. Kuřim
 Do katastrálního území Kuřim budou nově začleněny tyto pozemky:
 a) p. č. 4696, k. ú. Moravské Knínice
 b) p. č. 4697, k. ú. Moravské Knínice
 c) p. č. 4698/1, k. ú. Moravské Knínice
 d) p. č. 4698/2, k. ú. Moravské Knínice
 e) p. č. 4699, k. ú. Moravské Knínice
 f) p. č. 4700, k. ú. Moravské Knínice
 g) p. č. 4701, k. ú. Moravské Knínice
 h) p. č. 4702, k. ú. Moravské Knínice
 i) p. č. 4703, k. ú. Moravské Knínice
 j) p. č. 4704, k. ú. Moravské Knínice
 k) p. č. 4705, k. ú. Moravské Knínice
 Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)
1090/2013 ZM schvaluje smlouvu pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – 

DSP, SP, IČ, AD“ na přípravu stavby a stanovení postupu při rea-
lizaci projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), sou-
pisu prací (SP), zajištění inženýrské činnosti (IČ) a autorského 
dozoru (AD). Termín plnění: 30. 11. 2013 (OI)

1091/2013 ZM ruší usnesení č. 1061/2013 a č.1065/2013 ze dne 7. 5. 
2013. Termín plnění: 26. 7. 2013 (OMP)

1092/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o vý-
měře 108 m2, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m2, parc. č. 2903/8 o 
výměře 60 m2, parc. č. 2903/9 o výměře 62m2, parc. č. 2904/110 
o výměře 1699 m2, parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m2, parc. č. 
2904/118 o výměře 268 m2, parc. č. 2904/119 o výměře 447 m2, 
parc. č. 2904/92 o výměře 679 m2 a parc. č. 2904/93 o výměře 
798 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 209.365,- 
Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Filky, bytem 
Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z 
převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 
26. 7. 2013 (OMP)

1093/2013 ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manž. Fran-
tiškem a Helenou Juranovými, trvale bytem Kuřim, jehož prostřed-
nictvím bude uhrazen dluh na poplatku z prodlení ve výši xxxxxxx 
Kč související s nájmem bytové jednotky č. xxx/x, Kuřim. Splátka 
bude ve výši xxxxx Kč/měs. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OMP)

1094/2013 ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 
31. 12. 2012 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření“. Termín plnění: 25. 6. 2013 
(OF)

1095/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o převzetí ručitelského zá-
vazku mezi městem Kuřim, IČ 00281964, a Komerční bankou, 
a.s., IČ 45317054, k zajištění pohledávky ze střednědobého úvěru 
na dobu 5 let v maximální výši 3 mil. Kč k financování vozidla s 

výměnnou mycí nástavbou pro společnost Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189. Termín plnění: 30. 7. 2013 
(CTSK)

1096/2013 ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu účelového 
využití a dodržení smluvních podmínek dotací z Programu finanč-
ní podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
za rok 2012 s termínem do 31. 10. 2013. Termín plnění: 31. 10. 
2013 (OF)

1097/2013 ZM ukládá RM řešit usnesení kontrolního výboru z provede-
né kontroly čerpání dotací z Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi za rok 2011. Termín 
plnění: 30. 9. 2013 (OF)

1098/2013 ZM uděluje společnosti ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 
1322/35, Brno, IČ 26262363, souhlas s převodem vlastnického 
práva k pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, společnosti OC Ku-
řim, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 29375223. Ter-
mín plnění: 31. 7. 2013 (OMP)

1099/2013 ZM pověřuje starostu města jednáním ve věci koupě bytu č. 
892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
892, 893, 1172 a 1173 na pozemcích p. č. 2747/3, p. č. 2746/1, p. 
č. 2746/2 a p. č. 2747/1, vše k. ú. Kuřim, za kupní cenu dle limitu. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (STA)

1100/2013 ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného za 
účelem zásobování rodinných domů na ul. Na Vyhlídce do majet-
ku Města Kuřimi a dále schvaluje uzavření kupní smlouvy s man-
želi Jiřím a Natalií Rozmanovými, bytem 664 34 Kuřim, a manželi 
Jiřím a Nikolou Králíkovými, bytem 664 83 Domašov u Brna, za 
cenu 1000 Kč. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

1101/2013 ZM schvaluje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 
Kuřimi dle přílohy. Termín plnění: 26. 6. 2013 (OI)

1102/2013 ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/2013, kterým 
se mění účel využití dotace pro společnost SEIFEROS cz, o.p.s., 
Havlíčkova 387, 664 34 Kuřim, IČ 25558102. Termín plnění: 5. 
7. 2013 (KÚ)

1103/2013 ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze 
dne 20. 6. 2013. Termín plnění: 25. 6. 2013 (OF)

1104/2013 ZM schvaluje provedení výběrového řízení na investiční akci 
„Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ s předpokládanou hod-
notou zakázky 23.968.053 Kč, která bude realizována v roce 2014. 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

1105/2013 ZM bere na vědomí informaci o postupu příprav ve věci pro-
deje či nájmu televizních kabelových rozvodů Kuřim. Termín pl-
nění: 25. 6. 2013 (STA)

1106/2013 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na 
rok 2013, dle zápisu. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OF)

1107/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. 
Kuřim dle GP č. 2945-107/2013 nově označený jako pozemek 
parc. č. 2675/18 o výměře 73 m2, Ing. Václavu Losíkovi, bytem 
Kuřim, za cenu 75,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s 
převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponese kupující. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města
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Placená inzerce

Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.

Prodám chatu na Vysočině. 
Tel.: 607 928 900

Prodám garáž na Lipůvce 
bez elektřiny. Cena dohodou. Tel.: 
602 149 136

Prodám garáž na ulici Sv. 
Čecha. Garáž je ve 100% stavu, 
včetně elektřiny. Cena 200 000,-
Kč. Veškeré poplatky hradí prodá-
vající. Tel.: 725 446 722

Pronajmu dlouhodobě cihlo-
vou garáž s elektrikou v horní části 
Kuřimi na ulici U stadionu. Tel.: 603 
399 340, 541 230 448

Pronajmu garáž v Kuřimi 
U Vlečky, dolní část. Tel.: 721 247 
772

Nabízím výhodný pronájem 
garáže s elektřinou na ulici Svato-
pluka Čecha. E-mail: 8987@mail.
muni.cz. Tel.: 773 664 346

Hledám podnájem pokoje 
v Kuřimi  do 4.000 Kč zařízený 
pro jednu osobu. Spěchá. Tel.: 737 
051 809

Hledáme pronájem bytu 2+1 
až 3+1 v Kuřimi za seriózní cenu. 
My jsme 2 dospělí + dítě + pes. Sluš-
ní, bezproblémoví. Hledáme dlou-
hodobý pronájem. Stačí poslat sms. 
Zavoláme zpět. Spěchá. Tel.: 739 
085 480

Hledám pronájem garson-
ky či 1+kk nebo 1+1 – ihned. Tel.: 
602 724 744

Nabízím k pronájmu 1 po-
koj v bytě 2+1 kompletně zařízený, 
Kuřim, pouze 1 osobě. Tel.: 723 357 
682

Mladí manželé hledají veš-
keré vybavení domácnosti za od-
voz nebo za rozumnou cenu. Ku-
řim. Tel.: 723 357 682

Prodám ledničku s mrazákem 
Calex 2251, rozměr 1080/590/600 
mm. Velmi dobrý stav. Pův. cena 
4250 Kč. Prodám za 1000 Kč. Tel.: 
722 967 312

Prodám klempířské nůžky 
na plech, délka střihu 1m, max. 
tloušťka plechu 2mm, rok výroby 
2003. Cena 20 000 Kč. Tel.: 603 
278 993

Prodám klempířskou elek-
trickou ohýbačku, délka ohybu 2m, 
max. tloušťka plechu 2mm. Cena 60 
000 Kč. Tel.: 603 278 993

Prodám dětské fotbalové 
sálovky, vel. 35, značka Adidas, 
barva žluto fialová, nošené jednu 
sezonu. Dále prodám dětské fot-
balové chrániče, 8-10 let, značka 
Nike, barva stříbrno červená, na 
suché zipy. Cena sálovek 300 Kč, 
cena chráničů 100 Kč, možno pro-
dat i jednotlivě. Tel.: 603 278 993

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, 
DVD, WiFi, Windows XP Professio-
nal, výborný stav, jen 3900 Kč. I na 

občanská inzerce - zdarma

dobírku. Tel.: 604 961 269
Prodám asi 200 různých 

mincí, Evropa a svět 20. stol., pou-
ze dohromady, 3 Kč za ks. Na do-
bírku. Tel.: 723 509 549

Za symbolickou cenu 800 Kč 
přenechám velký  bílý  slunečník (stá-
ří 2 měsíce, naklápěcí, plocha 3x2,5 
m). E-mail:  8987@mail.muni.cz. 
Tel.: 773 664 346

Prodám dámské trekové 
kolo zn.Reta, vybavení Shimano. 
Rám 16. Velmi zachovalé. Cena 
1000 Kč. Tel.: 604 305 774

Prodáme celokovovou klec 
pro hlodavce. Š 34, V 43, D 60. V 
dobrém stavu. Cena 500 Kč. Tel.: 
604 305 774

Koupím Vari/Tera včetně 
příslušenství. Nabídněte prosím. 
Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou / bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Koupím i 
poškozené nebo nekompletní. Děkuji 
za nabídku. Tel.: 731 487 850

Prodám hvězdářský daleko-
hled - teleskop pro začínající astro-
nomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:  
604 961 269

Prodám NOKIA 6070, ba-
revný displej, MMS, fotoaparát/
kamera, FM rádio, infraport, organi-
zér, java, hry, s novou nab., stříbrný, 
jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 
Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269

Prodám dětský nafukovací 
člun, nosnost 25 kg, 3 oddělené 
bezpečnostní ventily, hmotnost 
pouze 1 kg. Úplně nový, nepouži-
tý v orig. balení, cena jen 590 Kč. 
Můžu zaslat i na dobírku. Tel.: 723 
509 549

Prodám klasický silný dale-
kohled 16x50 za výhodnou cenu! 
Prodám zcela nový kvalitní němec-
ký dalekohled, je určen zejména pro 
myslivce a k pozorování přírody. 
Cena jen 1900 Kč. Na dobírku. 
Vhodné i jako pěkný dárek. Tel.: 723 
509 549

Prodám dřevěnou závěsnou 
lékárničku za 200,-Kč. Tel.: 739 
593 437.

Hledám byt 1 + 1 nebo 2 + 
1 v Kuřimi. Děkujeme za nabídky, 
spěchá. Tel.: 605 335 943
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HANDEC FEST na 
zámku 
připomene výročí 70 let 
házené

Rockové rozloučení s prázdninami s od-
poledním rodinným programem připravil oddíl 
házené SK Kuřim na poslední prázdninovou so-
botu 31. srpna na zámeckém nádvoří. O týden 
později 7. září pak naváže pořádáním dětského 
sportovního dopoledne na stadionu. Házená v 
Kuřimi slaví 70. výročí založení klubu a součas-
ně 50 let od založení prvního družstva handba-
lu, tedy házené organizované podle mezinárod-
ních pravidel. Akce by navíc měla pomoci ke 
znovu otevření družstev dívčí házené v Kuřimi. 
Největším rockovým lákadlem bude legendární 
Blue Effect Radima Hladíka.

HANDEC FEST se uskuteční pod zášti-
tou hejtmana Michala Haška a prezidenta Čes-
kého svazu házené Aleše Pospíšila. Oba pánové 
také avizovali svou návštěvu do Kuřimi. „Každý, 
kdo se věnuje sportu a především jeho organi-
zaci, dobře ví, kolik nadšení a celoročního úsilí 
stojí za klubovým úspěchem. Kuřimští beze-
sporu úspěšní jsou! Mám radost, že si tu dobře 
uvědomují, jak důležitá je práce s mládeží, která 
je budoucností našeho sportu.  V Kuřimi též 
chápou, že dobrou práci je třeba umět prodat, 
představit ji široké veřejnosti. Příklady táhnou 
a my jich pro další rozvoj naší házené potřebu-
jeme co nejvíce,“ říká Aleš Pospíšil, prezident 
Českého svazu házené, který udělil záštitu pro 
HANDEC FEST.

Odpoledne pro rodiny s 
dětmi 

Překypující program osloví nejen příz-
nivce bigbítu, ale házenkáři chtějí zaměřit také 
na rodiny s dětmi. V rámci programu modero-
vaného sporťákem České televize Ondřejem 
Tomkem a „Lvem“ Borkem Pisaříkem chtějí 
organizátoři také připomenout historii tema-
tickými soutěžemi a výstavou fotografií. Během 
odpoledne jsou připraveny atrakce pro rodiny s 
dětmi od skákacích hradů, pohybových soutěží 
až po start horkovzdušného balónu z louky u 
zámku.

Odpolední program načne dětský muzi-
kál O bacílcích a otužilcích. Jde o představení 
plné písniček z autorské dílny loutkového Stu-
dia Lídy Trnkové, které sklízí u dětí úspěch už 
25 let. Děti se tak dozví, jak vyzrát na bacílky 
Bolibřucha a Zubokaza nebo proč je třeba se 
otužovat a sportovat. Program obohatí také 
vystoupení kuřimských dětí z taneční skupiny 
Magic Free Group, která za již 17 let má na kon-
tě několik titulů mistrů světa.

Živá vystoupení rockových 
kapel

Večer pak vystoupí v rámci večerní 
rockové zábavy několik živých kapel. V rámci 
hudebního programu mezi potvrzenými skupi-
nami dominuje na Brněnsku populární sestava 

Glosy

HázenáJFK s MBA
(čti DžejeFKej s eMBíEj)

U nás v České republice nemají třídílná 
jména takovou tradici jako v jiných zemích.  
Odmyslíme-li si šlechtice a jména, kde je jedno 
křestní jméno dvojslovné ( Jan Evangelista Pur-
kyně, Jan Křtitel Vaňhal, František Xaver Šalda), 
moc jich v historii nenajdeme. Vlastně první, 
kdo mne napadl, byl Jan Amos Komenský. Pak v 
devatenáctém století jich byly mezi obrozenci a 
romantiky celá mračna. KHM napsal Máj, KJE 
Kytici, KHB založil českou moderní žurnalisti-
ku, VMK knihkupectví, FLH (u Jiráska FL Věk) 
byl buditel z Dobrušky. Celá jména snad uvádět 
netřeba, každý je zná. Pravda, u některých uměl-
ců z té doby už známe jen te jména a nějakou tu 
pikanterii, nikoliv díla. Třeba milenci Boženy 
Němcové byli GPM a VBN. Mezi umělci ob-
čas nacházíme trojdílná jména i později. Tak s 
SKN jsme si četli z Knihy lesů, vod a strání, s FRČ 
jsme shlédli Dívčí válku. Mezi vědci a politiky ale 
je trojdílné jméno výjimkou (S výjimkou političek 
a jiných žen, které uvádějí dvě příjmení jako Zuz-
ka Bebarová Rujbrová, Anežka Hodinová Spurná 
nebo svého času Věra Odložilová Čáslavská). Pro-
stě jediný „trojdílný politik“ u nás byl TGM. Ten, 
jak víme, si prostřední jméno vzal na počest rodiny 
své maželky.

Což mne napadlo, když jsem zjistil, že 
náš první místostarosta se začal pod úřední do-
kumenty podepisovat Jiří Filip Koláček. Pravda 
monogram JFK jsem měl spojený s americkým 
prezidentem, zastřeleným v Texasu, ale to nic. 
Dozvěděl jsem se, že pan Koláček si prostřed-
ní jméno Filip vzal na počest jednoho svého 
předka, který byl úspěšný v minulosti ve vedení 
naší obce, a že si ho opravdu nechal úředně do 
jména zapsat, což není žádná legrace. Musíte si 
pak oběhat znova všelijaké průkazky, včetně ob-
čanky a pasu.

Ještě víc mne ale překvapilo, když na 
dalším dokumentu (usnesení rady města), jsem 
našel dokonce Jiří Filip Koláček, MBA.

MBA je prestižní titul, ten vám jen tak ni-
kdo nedá. Podle wikipedie: „Master of Business 
Administration (MBA) je vysokoškolský post-
graduální studijní program, zaměřený na získá-
ní znalostí v oboru managementu… K MBA 
studiu jsou přijímáni pouze uchazeči s minimál-
ně bakalářským vysokoškolským vzděláním a s 
dostatečnou, zejména manažerskou praxí. Stu-
dium MBA programů je zpravidla jeden a půl až 
tříleté, nejčastěji však dvouleté.“ Takže pan Ko-
láček má zřejmě nejméně bakalářské studium a 
k němu na západě ceněnou dostavbu. Přiznám 
se, že nevím, kdy toho dosáhl. Pokud někdy v 
historii, tak nechápu, proč to dosud neuváděl, 
pokud nyní, můj obdiv k němu ještě roste. Po 
šedesátce a při jeho funkci utajeně vystudovat k 
takovémuto titulu, klobouk dolů.

Těším se, až nás s historií tohoto svého 
vzdělání seznámí.

Jiří Brabec
(PS. Jak si víte, slovo „moravský“, co někdy 

vkládám mezi křestním jménem a příjmením není 
jméno, ale domicil, je neúřední, a používám ho jen 
proto, abych se u umělecko řemeslných děl, která občas 
vytvářím, odlišil od ostatních Jiřích Brabců.) 
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Volební kvapík
Tak nás čekají v říjnu volby. Velké, neboli 

parlamentní. Což mne, jako pracovníka v kul-
tuře, příliš netěší. Co nevidět se vyrojí spousta 
plakátů se známými obličeji, které budou slibo-
vat, že nejsou jako oni, a že teď už fakt vědí, jak 
vládnoudt doře a čestně.

Šlo to nějak šupem. Dnes ještě nejsou 
známé kandidátky a volby nejsou oficiálně 
vypsány, příští Zlobice přinese veškerou před-
volební kuchařku a probádá, kdo všechno z 
Kuřimi kandiduje a kdo má šanci se tam dostat, 
a v přespříští, listopadové, už budeme znát vý-
sledky.

Nečasova vláda nám vydržela tři roky, 
což je překvapivě nadprůměrný výkon v histo-
rii ČR. Z hlediska obcí přinesla zejména změ-
nu rozpočtového určení daní, což znamená víc 
peněz i do kuřimské kasy. Bohužel na druhé 
straně stát na obce uvaluje stále víc povinností a 
práce, takže část peněz zase z městské pokladny 
odčerpá.

Volební souboj na jihu Moravy slibuje 
být pěknou melou. Zejména v ČSSD, kde se 
střetnou Bohuslav Sobotka a Michal Hašek, 
tedy partajní jednička a dvojka. Předpokládá se, 
že Hašek Sobotku překroužkuje, načež Miloš 
Zeman, prezident Zemanovec,vyzve ČSSD, ať 
to zohlední ve svých jednáních, ČSSD to po-
slušně zohlední a Michal Hašek z Drásova bude 
premiérem.

Všichni jsou zvědaví, jestli se Klaus na 
celostátní úrovni spojí s Bobošíkovou, což mne 
osobně, přiznám se, nijak nezajímá; jak nestran-
ně budou Mladá fronta a Lidovky psát o svém 
majiteli a šéfovi strany Ano Babišovi; kolik lidí 
naláká Úsvit Tomia Okamury a jestli SPOZ (o 
kterém zlí jazykové tvrdí, že jde o Spolek přátel 
opilce Zemana) přeleze 5%. A jestli konečně po 
volbách budeme mít ve vládě komunisty sou-
časné, nikoliv jen bývalé.

Mne osobně zajímají asi tak tři kandidát-
ky. Jestli Zelené napadne necpat se moc doleva, 
místo toho se spojí s Piráty a přemluví vnučky 
(když báby už jsou stejně přemluvené). Jestli 
se zmátoří lidovci celostátně nad 5%. Na jižní 
Moravě přes ně asi půjdou. A jestli se náš pan 
starosta objeví na nějakém pěkném místě kan-
didátky TOP09 a Starostů. Byl bych rád, kdyby-
chom ho měli v parlamentu, i když si myslím, že 
není tou nejlepší volbou. Nejlepší totiž je, když 
vás zastupuje nějaký darebák, který neváhá vy-
dírat ostatní, aby pro vás dosáhl výhody. No, 
ale slušný našinec v parlamentu by byla druhá 
nejlepší volba.

Na druhé straně chápu, že se mu do toho 
moc nechce. V Kuřimi má práce dost, k tomu 
kraj... A vědci dosud nevyřešili spor, zda pla-
tí spíš věta „Mezi slepými i jednooký králem,“ 
nebo „Mezi slepými i jednooký přestane vidět.“

Jiří Brabec
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Muži A - Krajský 
přebor

Sobota 10. 8.
Ratíškovice – Kuřim 2:1 (2:0)
První mistrovské utkání se v prvním po-

ločase neslo v duchu nervozity a ustrašenosti 
z naší strany. Domácí nás jen ,,přetlačili“. Pro-
hraná většina osobních soubojů a minimální 
agresivita stojí za poločasovým výsledkem 2:0 
a to ve 20 min. chytil Libor Kučera penaltu. V 
druhé půli došlo k procitnutí. Zvýšil se důraz, 
napadání soupeře se posunulo na jeho polo-
vinu hřiště a přicházely i šance. Jediná, kterou 
se podařilo proměnit, byla až v 80min penalta. 
Úspěšný exekutor byl Jan Janda. Závěrečných 
deset minut další branku nepřineslo.  Potvrdilo 
se, že ten kdo prohrává osobní souboje, prohrá-
vá i zápas. Na to, že jsme do sezóny vstupovali 
s cílem ,,rvát“ se o každý míč, začátek nevyšel. 
Mimo ztráty bodů si obnovil zranění Honza 
Karásek  a jeho účast v dalším mistrovském 
utkání je ohrožena.  Příležitost hrát od začátku 
tak budou mít hráči, kteří do utkání naskakovali 
jako střídající.

Branka : Jan Janda
Sestava : Kučera- Mejtský, Stříž, Karásek, 

Babák – Peřina, Hanus , Malásek J., Bílý- Kova-
řík, Janda

Střídající: Prosecký, Šenkýř M., Skoumal 
T., Hudec, Coural

Ivo Peřina

Sobota 17.8.
Kuřim – Mutěnice 0:2 (0:0)

První domácí utkání přineslo z našeho 
pohledu zlepšení v nasazení. Kluci celý zápas 
,,odmakali“. Fotbalové krásy však na obou stra-
nách k vidění moc nebylo. Hosté se ukázali jako 
herně vyspělejší mužstvo a na rozdíl od nás 
proměnili své šance. To, že nově se tvořící tým 
potřebuje čas, jsme věděli už před sezónou. Teď 
je na nás, abychom období potřebné k vyladění 
co nejvíce zkrátili.

Sestava: Prosecký – Fryčka, Mejtský, 
Babák, Kupský – Peřina, Hanus, Stříž, Skoumal 
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díly házené s největší chlapeckou základnou 
mládeže na Moravě, zejména pokrytím všech 
kategorií mládežnických družstev. O trenér-
skou a funkcionářskou práci se bezplatně stará 
okolo 30 dobrovolných nadšenců. Odchovanci 
Kuřimi hrají nejvyšší soutěže, členové oddílu 
jsou rozhodčími pro extraligu, Kuřim má své 
zastoupení i mezi prvoligovými trenéry. Druž-
stva mužů i dorostu hrají druhou ligu. Dalších 
pět družstev působí v soutěžích krajských.  Při 
omezení dřívějších příspěvků z ČSTV se zvýšil 
tlak na udržitelnost sportovních potřeb a úrov-
ně provozu oddílu, proto musí házenkáři sbírat 
zdroje jinde. Jednou z aktivit, která by mohla 
pomoci oddílu zachovat rozsah své činnosti, je 
pořádání akce, jakou je HANDEC FEST. 

Oddíl plánuje od podzimu otevřít pří-
pravku také pro děvčata. Součástí programu 
tak bude také sbírka na obnovu ženské házené. 

„Tradice ženské házené byla přerušena v Kuři-
mi v roce 1994. Kuřimská házená, dříve jako 
Spartak Kuřim,v minulosti hrál druhou nejvyšší 
soutěž žen. Historické ohlédnutí spojené s vý-
ročím bude po dlouhé odmlce také příslibem 
budoucnosti,“ věří předseda oddílu házené Mi-
chal Hanák.

Dětské sportovní dopoledne 7. 9. na sta-
dionu

Na HANDEC FEST v rámci oslav výročí 
navazují také sportovní klání „veteránů“ na há-
zenkářském hřišti, které se uskuteční o týden 
později na stadionu, tedy v sobotu 7. září. Do-
jde samozřejmě také na soupeření nejmladších 
ročníků házenkářů. Dopoledne pak házenkáři 
na stadionu organizují sportovní dopoledne s 
dětskými atrakcemi a pohybovými soutěžemi 
pro nejmenší adepty přípravek házené. Pro kaž-
dého malého šikulu bude připravena také malá 
odměna.

Petr Ondrášek

Varan Slávka Bednáře. Zahrají také rockoví An-
thesis. Freddie Mercury ožije produkcí úspěš-
ného QUEEN revival by Princess z Krnova. 
Pro příznivce rockové muziky bude největším 
lákadlem legendární česká rocková kapela Blue 
Effect Radima Hladíka. Vůdčí osobnost kapely 
a zakladatel kapely Blue Effect se od sedmdesá-
tých let sám prosazoval jako výrazný autor. Vý-
znamný český kytarista tak publiku připomene 
slavnější skladby jako Čajovna nebo Sluneční 
hrob, proslulý filmem Pelíšky. Návštěvníci mo-
hou využít pro informace web na adrese www.
facebook.com/handecfest.

Podpořte obnovu ženské 
házené

Je dobré připomínat své tradice, ale po-
hnutky organizátorů směřují k budoucnosti. 
Kuřimská házená patří dlouhodobě mezi od-

Fotbal

Fotbal
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hostí odkopávat míč, který si na čtyřiceti met-
rech zpracoval Čuhy, který lobem trefil smolně 
břevno prázdné branky. Do druhého  poločasu 
jsme přímo vlétli na 4:0 jsme dali ve 47. minutě. 
Hudy protáhl míč po pravé straně, naservíroval 
ho před branku, kde jej Čuhy skluzem pokli-
dil kam patří. 49. minuta a jako přes kopírák 
předchozí akce, jen aktéři se vyměnili. Papálek 
přihrával  Skoumimu. Další, v pořadí už šestá, 
branka přišla z pokutového kopu po faulu na 
Papálka. Ten s přehledem proměnil Bery. Po-
slední sedmou branku dal lobem přes vyběh-
nuvšího gólmana Kovi, po ukázkové kolmici 
Aleše Courala. K soupeři asi tolik: za celý zápas 
nevystřelil na branku.

Branky : Čuhel 2x, Coural, Hudec, Skou-
mal, Beránek z pen., Kovařík

Sestava: Homoláč- Fryčka, Beránek, Ko-
zumplík, Kupský-Hudec, Coural, Šenkýř M., 

Skoumal- Čuhel, Malásek M.
Střídali: Hovhannisjan, Kyjovský, Sojka, 

Kovařík, Cholek
Ivo Koláček

Sobota 17. 8.
Drásov – Kuřim 2:1 (1:0)

Podle naší sestavy je vidět, že chybělo 
hodně stabilních hráčů. Toto je pouze konsta-
tování a ne omluva ostudného výkonu. Do Drá-
sova jsme přijeli jako na nějaký pouťák, a ne na 
mistrovské utkání, alespoň dle výkonu většiny 
týmu. Spíše jsme hledali výmluvy a omluvy, než 
že by někdo zabojoval. K mojí velké nelibosti 
bylo na spoustě hráčů patrné, jak se jim nechce, 
a i proto jsme prohráli. Nechuť podstoupit  sou-
boj nahrála domácím, kterým k vítězství stačilo 
nakopávat, a nachystat si nějakou standardku. 
Nechápu, jak kluci, kteří by měli bojovat o se-

– Janda, Malásek (Bílý, Coural, Kozumplík, Há-
jek, Kučera)

Ivo Peřina

Středa 21.8.
Kuřim – M. Krumlov 3:0 (2:0)
Domácí měli větší vůli po vítězství než 

soupeř a díky trefám J. Jandy a T. Peřiny se 
převaha v prvním poločase projevila i ve skó-
re. Hosté byli ve druhém poločase aktivnější 
a vytvořili si i šance. Domácí hráči využívali k 
ohrožení branky soupeře rychlé protiútoky a 
střídající hráči přinesli i oživení. J. Malásek tak 
přidal pojistku v podobě třetí branky.

Branky: Janda, Peřina, Malásek
Sestava Kuřim: Kučera – Babák, Ko-

zumplík, Mejtský, Kupský, Peřina, Hanus, Stříž, 
Skoumal, Janda, Hájek (Coural, Fryčka, Hudec, 
Kovařík, Malásek)

Ivo Peřina

Neděle 25. 8.
Kyjov – Kuřim 0:0

Vyrovnané utkání skončilo dělbou bodů. 
Vyložené šance měli jak domácí tak i hosté, ale 
střelci ani na jedné straně neměli tentokráte 
svůj den. Domácí měli lepší první poločas, hos-
té si své šance schovali do druhé půle. 

Sestava: Kučera – Fryčka, Mejtský, Ko-
zumplík, Babák – Peřina (60. Hudec), Karásek 
(80. Losenický), Hanus, Bílý (69. Skoumal) – 
Janda, Kovařík (46. Malásek)

Na podzim zbývá sehrát:
Termín   kolo  soupeř
31.8. SO 16:30     4 Kuřim – Jevišovice
  7.9. SO 16:30      5 Sparta – Kuřim
14.9. SO 16:00     6 IE Znojmo – Kuřim
21.9. SO 16:00     7 Kuřim – Ráječko
28.9. SO 16:00     8 Bzenec – Kuřim
5.10. SO 15:30     9 Kuřim – Rajhrad
12.10. SO 15:00 10 Rousínov – Kuřim
19.10. SO 15:00 11 Kuřim – Bosonohy
26.10. SO 14:30 12 Vojkovice – Kuřim
  2.11. SO 14:00 13 Kuřim – Ivančice
  9.11. SO 14:00 14 Novosedly – Kuřim
16.11. SO 13:30 16 Kuřim – Ratíškovice

Muži B – III. třída
Neděle 11. 8.

Kuřim – Prštice 7:0 (3:0)
První utkání třetí třídy jsme zvládli na 

jedničku, s čímž se vzhledem ke kvalitě naší 
sestavy dalo počítat. Otázkou je, zda by u ně-
kterých jedinců tento výkon stačil v Áčku. Od 
úvodu utkání jsme chtěli hrát aktivně, což se 
nám vyplatilo, když ve 12. minutě sebral bran-
kářem odkopnutý míč Hudy, přihrál  Čuhymu, 
který nás poslal do vedení 1-0. Za čtyři minuty 
to bylo už 2-0, když Hudy posadil míč z rohu 
na hlavu Alešovi Couralovi, který se nemýlil. 
Na další branku jsme čekali do 34. minuty, ne 
že bychom přestali hrát, ale finální fázi chyběl 
důraz a větší přesnost. Ta padla po faulu na Mi-
chala Šenkýře, když si míč k trestnému kopu 
postavil Hudy, a ke skórování stačilo pouze do-
stat míč přes zeď. Do konce první půle stojí za 
zmínku ještě jedna šance, když Papálek sledoval 
a dohrával ztracený míč, čímž donutil brankáře 

Volejbal

Fotbal
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Dorost I. třída:
Neděle 11. 8.

Lipovec – Kuřim 0:6 (0:3)
Sestava:Valent - Homolka, Juchelka, 

Škára, Pavlíček – Luzar (70.Musil), Obůrka, 
Skoumal, Dančák (60.Dudar) - Kučera, Los

Střelci + asistence: 1. Dančák (Kučera), 
36. Kučera (Los), 41. Los (Kučera), 57. Los 
(Pavlíček), 82. Skoumal (Obůrka), 85. Obůrka 
(Skoumal)

Sobota 17. 8.
Kuřim – Tišnov 6:3 (2:3)

Branky : Kučera Viktor 5x, Skoumal Lukáš

Neděle 25. 8. 
Bučovice – Kuřim 0:1 (0:0)

Hýsek - Juchelka, Valent, Homolka, 
Uherek – Morkus, Obůrka, Skoumal, Musil - 
Kučera, Šimek

Branka: Lukáš Skoumal
Na podzim zbývá sehrát:
Termín   kolo  soupeř
31.8. SO 14:15     4 Kuřim – Čebín
   8.9. NE 14:15    5 Brankovice – Kuřim

14.9. SO 13:00     6 Rousínov – Kuřim
21.9. SO 13:45     7 Kuřim – Ráječko
29.9. NE 13:30     8 Maloměřice – Kuřim
  5.10. SO 13:15   9 Kuřim – Letonice
12.10. SO 12:30 10 Slavkov – Kuřim
19.10. SO 12:45 11 Kuřim – Vojkovice
27.10. NE 12:15 12 Šlapanice – Kuřim
  2.11. SO 11:45 13 Kuřim – Otnice
  9.11. SO 11:45 14 Kuřim – Lipovec

Žáci I. třída
Termínová listina SK Kuřim starší a 

mladší žáci A (podzim 2013) / I. třída:
Termín    kolo  soupeř
24.8. SO 09:00 a 10:45 1 Tišnov – Kuřim
  1.9. NE 09:00 a 10:45 2 Kuřim – Slavkov
  8.9. NE 10:00 a 11:30 3 Řečkovice – Kuřim
14.9. SO 11:45 a 13:15 4 Bohdalice – Kuřim ml.
22.9. NE 09:00 a 10:45 5 Kuřim – Soběšice
29.9. NE 09:00 a 10:45 6 Boskovice – Kuřim     
  6.10. NE 09:00 a 10:45 7 Kuřim – Bystrc
12.10. SO 13:15 a 15:00 8 Bučovice – Kuřim 
20.10. NE 09:00 a 10:45 9 Kuřim – Šlapanice
26.10. SO 13:00 a 14:30 10 Rájec – Kuřim ml.
3.11. NE 09:00 a 10:45 11 Kuřim – Svratka B

Termínová listina SK Kuřim mladší 
žáci B (podzim 2013) / okresní přebor:
Termín   kolo  soupeř
  1.9. NE 11:00     2 Mor. Bránice – Kuřim
  7.9. SO 9:00    3 Kuřim – Čebín
14.9. SO 9:00    4 Kuřim – Troubsko
21.9. SO 9:00    5 Vev. Bitýška – Kuřim
28.9. SO 9:00    6 Kuřim – Říčany
   6.10. NE 11:00 7 Dol. Loučky – Kuřim
12.10. SO 9:00    8 Kuřim – Ořechov
20.10. NE 11:30  9 Zbraslav – Kuřim
26.10. SO 9:00    1 Kuřim – Střelice

Přípravky
Termínová listina SK Kuřim starší 

přípravka (podzim 2013) / okresní přebor:
Termín   kolo  soupeř
30.8. PÁ 17:15       2 Ivančice B – Kuřim
  4.9. ST 17:00        1 Kuřim – Ivančice A
7.9. SO 10:30         3 Kuřim – Tišnov
14.9. SO 10:45      4 Modřice – Kuřim
21.9. SO 10:00      5 Kuřim – Rajhrad A
28.9. SO 10:30      6 Kuřim – Vojkovice
  6.10. NE 14:00    7 Rosice – Kuřim
11.10. PÁ 16:00    8 Ivančice A – Kuřim 
19.10. SO 10:00   9 Kuřim – Ivančice B
27.10. NE 9:00   10 Tišnov – Kuřim

Termínová listina SK Kuřim mladší 
přípravka (podzim 2013) / okresní přebor:
Termín   kolo  soupeř
31.8. SO 9:30        2 Drásov – Kuřim
7.9. SO 12:00        3 Kuřim – Tišnov A
13.9. PÁ 17:00      4 Vev. Bitýška – Kuřim
21.9. SO 11:30     5 Kuřim – Tišnov B
28.9. SO 12:00      6 Kuřim – Lažánky
6.10. NE 10:30      7 Zbýšov – Kuřim
12.10. SO 10:30   8 Kuřim – Čebín
                9 VOLNO
26.10. SO 10:30    1 Kuřim – Mor. Knínice

stavu, ať už v Áčku nebo v Béčku, můžou tako-
výmto způsobem vypustit utkání.

Branka: Čuhel
Sestava: Homoláč- Sojka, Beránek, Ky-

jovský, Hovhannisjan- Hudec, Čuhel, Hanzl, 
Šnyrch- Malásek M. Kovařík Střídali: Sitař, 
Adday

Ivo Koláček

Neděle 25. 8.
Kuřim – Deblín 0:1 (0:0)

Na podzim zbývá sehrát:
Termín   kolo  soupeř
  1.9. NE 16:30      4 Zastávka B – Kuřim     
  8.9. NE 16:30      5 Kuřim – Zakřany
15.9. NE 16:00     6 Kuřim – Troubsko
22.9. NE 10:00     7 Lažánky – Kuřim 
29.9. NE 16:00     8 Kuřim – Řeznovice
6.10. NE 15:30     9 Dol. Loučky – Kuřim 
13.10. NE 15:00 10 Kuřim – Radostice
20.10. NE 15:00 11 Kupařovice – Kuřim 
27.10. NE 14:30 12 Kuřim – Popůvky
  2.11. SO 14:00 13 Senorady – Kuřim
  9.11. SO 14:00 14 Prštice – Kuřim

Volejbal

Fotbal
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Fotbal - Mladší žáci

Házenkáři postup do 1. ligy 
bez sportovní haly odmítli

Házenkáři Kuřimi, kteří letos vybojovali možnost historické-
ho postupu do první ligy, se rozhodli v červenci ji odmítnout z dů-
vodu absence sportovní haly v Kuřimi, která by odpovídala podmín-
kám prvoligových zápasů. A-tým mužů tak bude od září znovu hájit 
barvy Kuřimi ve druhé lize. 

Smutné, ale pochopitelné
Na sportovním poli se Kuřimským daří. Ve městě je organizováno 

hned několik halových sportů. Mezi celostátní elitu se výkonnostně tlačí 
nahoru kuřimští házenkáři delší dobu. Jejich odchovanci působí v jiných 
klubech na nejvyšší úrovni v rolích hráčů, trenérů i rozhodčích. V letoš-
ním roce si A-tým mužů házené SK Kuřim dokonce vybojoval možnost 
postupu do první ligy. Ten však zejména z finančních důvodů musel od-
mítnout. Ve městě Kuřimi totiž házenkáři postrádají standardní sportovní 
halu, která by vyhovovala parametrům první ligy, přičemž na pronájmy 
hal v jiných městech nebyl letošní rozpočet kuřimské házené připraven.

 „Pro hráče to byla lákavá představa a byli z našeho rozhodnutí 
smutní. Museli jsme jim ale vysvětlit, že hrát v přespolních halách je nejen 
úplnou ztrátou kontaktu s domácími diváky, ale hlavně takový stav není 
dlouhodobě udržitelný. Mohl by klub vyčerpat nebo znamenat úplný zá-
nik, jak varují zkušenost z jiných klubů,“ varoval Michal Hanák, předseda 
oddílu házené.
 

Za pár let bude šance znovu
Sportu ve městě slouží pouze dosluhující provizorní nafukovací 

hala, která v letošním roce končí svou dobu životnosti. Dobrou zprávou 
pro všechny sportovce ale je, že radnice města intenzivně připravuje 
podklady pro územní rozhodnutí k výstavbě nové sportovní haly. „Pro-
jekt jsme začali v Kuřimi chystat už v minulém volebním období. Nyní 
chystáme projektovou dokumentaci a příští rok chceme získat stavební 
povolení a musíme vyřešit financování. Zatím prostředky nemáme, ale je 
pravděpodobné, že část půjde z rozpočtu a na část si město bude muset 
vzít úvěr,“ řekl starosta Drago Sukalovský.

Cíle halových sportů v Kuřimi jsou do budoucna přímo úměrné 
dalšímu rozvoji odpovídajících sportovišť, jak potvrzují právě házenká-
ři: „Máme radost z toho, že bude reálné možná už do dvou let v Kuřimi 
začít s výstavbou sportovní haly a věříme, že do té doby udržíme úroveň 
družstev, abychom mohli na první ligu aspirovat znovu,“ vysvětlil Michal 
Hanák.

Příprava na druholigovou sezónu 

Pro letošní ročník tak zůstává cílem umístění ve druhé lize na před-
ních místech tabulky. Družstvo A-týmu mužů zahájilo o prázdninách blok 
fyzické přípravy. Trenéři Kubíček a Mikel chtějí dosáhnout především 
zvýšení fyzické kondice jednotlivců pro plánovanou změnu obranné fáze 
družstva. Tým se v dalších částech přípravy zaměřil také na souhru s no-
vými posilami a lepší práci v přechodu do rychlého útoku.

Trenér Libor Kubíček představil, jaké novinky jeho tým chystá: 
„Letošní letní přípravu zahájilo v červenci se zaměřením na fyzickou 
kondici hráčů. Po třítýdenní intenzivní fázi jsme se pak zaměřili na herní 
činnosti, zejména na zlepšení obrany. Proti minulému roku nebude v naší 
brance stát brankář Schwarzer, který dal přednost pro tuto sezónu prvo-
ligovým Bohunicím. Příležitost tak dostanou naši odchovanci, zejména 
Michal Paraska, který byl doposud velice spolehlivou dvojkou.“

Návrat ostrého střelce Pavla Chýlka na 
přestup

Kuřimské družstvo do druhé ligy posílí pro letošní ročník bývalý 
odchovanec Pavel Chýlek, který přestupuje z extraligového Brna. Jedná 
se bezesporu o důležité posílení kádru o dalšího ostrého střelce. Na postu 
pravé spojky tak budou mít Kuřimští vedle Martina Pišťáka druhého ne-
bezpečného leváka se zkušeností z elitních soutěží a schopností ohrozit 
brankáře soupeře střelbou z dálky.

Přichází dále na hostování hráč tišnovské házené Michal Slavíček. 
Z dorostu potom přichází Zdeněk Němeček a střídavě i Honza Zelený, 
který bude hrát i dorosteneckou ligu. Výbornou zprávou pro trenéry je, že 
i v letošním ročníku se budeme moci opřít o výkony Jakuba Kudly, který 
i nadále zůstává hráčem kuřimské házené, i když bude zároveň klíčovou 
osobou pro házenkářský klub v Novém Veselí působící v první lize. 

Plážovka pro zpestření
Přípravu před sezónou si házenkáři tradičně zpestřují letními tur-

naji, jakým byl Prýgl Cup v plážové házené na Sokolském koupališti pod 
organizací KP Brno. Na dvoudenní kláni plné beach handbalových pará-
diček, pohody a zábavy se přihlásilo celkem dvacet družstev, z nichž dvě, 
jako již tradičně, hájila kuřimské barvy. To zkušenější z nich pak potvrdi-
lo, že je na písku jako doma, a v turnaji se probojovalo až do finále.

Petr Ondrášek

První vítězství
Tišnov - Kuřim 3:12

V neděli 25.8. jsme sehráli první mistrovské utkání sezony 
2013/2014 na hřišti Tišnova. Zápas skončil naším jednoznačným vítěz-
stvím v poměru 12 : 3 po poločase 7 : 0.

Kluci předvedli dobrý výkon, hráli s chutí a branek jsme mohli 
vstřelit ještě mnohem více. 

Sestava : Petr Nešetřil, Šimon Vašíček, Michal Antoňů, Ondřej Pe-
řina, Jonáš Morkus, Martin Hajsler, Leo Kulibaba, Lukáš Šťastný, Kryštof 
Zabadal, Martin Hruška.

O branky se podělili tito střelci : Lukáš Šťastný 4, Jonáš Morkus 
a Leo Kulibaba po 2, Michal Antoňů, Martin Hajsler, Kryštof Zabadal a 
Petr Nešetřil  po 1.

Aleš Peřina
FC Kuřim
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Přípravka házené uspěla na 
Slovensku

 
Velký úspěch našich nejmenších hráčů házené se povedl na 

mezinárodním turnaji na Slovensku. Na  Ivanka Cup 2013 dorazila 
konkurence několika desítek družstev a tak 2. místo kluků z házen-
kářské přípravky Kuřimi je z tohoto pohledu velmi hezkým povzbu-
zením do dalších tréninků. 

Na Slovensko odcestovala výprava z Kuřimi pod vedením trenérů 
Zdeňka Dupala, Marka Hirše a Kamila Hromádka. Zázemí turnaje nabíd-
lo dětem pitný režim zdarma, různé dětské soutěže, večerní diskotéku a 
samozřejmě koupání v nedalekém jezeře. Pro dospělý doprovod pak po-
byt zpestřily slovenské speciality jako „husačina, lokše, kapusta“. Hrálo se 
v tělocvičně základní školy a na dvou venkovních hřištích.

V základní skupině si počínala kuřimská přípravka suverénně, když 
ze sedmi zápasů pět vyhrála a prohrála pouze s týmem Sence a budou-
cím vítězem turnaje, týmem Sokolnic. „Druhé místo je v této konkuren-
ci nádherné. Naši hráči se mohli spolehnout na nejlepšího střelce týmu 
Fojtíka, k němuž se přidali i další hráči. Ostatní nově začínající hráči taky 
nezklamali, pochválit je musíme hlavně za poctivost v obranné činnosti, 
která společně se spolehlivými výkony brankáře Schindlera tvořila základ 
našeho úspěchu,“ řekl trenér Zdeněk Dupal.

V nejkritičtější situaci se naši hráči ocitli ve čtvrtfinále, kdy s druž-
stvem Litovle prohrávali již 4:7 a nakonec výsledek otočili na 8:7. Ve finá-
le se Sokolnicemi byla hra dlouho vyrovnaná, v závěru však kuřimským 
hráčům chyběly síly a Sokolnicím tak podlehli o dvě branky.  Sestava a 
branky: Schindler - Fojtík (46), Hirš M. (23), Hromádko (19), Novák 
(1), Sýs J., Soukop.

Výsledky ve skupině: SK Kuřim - Bystřice pod Hostýnem 6:4, 
SK Kuřim - Újezd u Brna 7:4, SK Kuřim - Litovel 16:7, SK Kuřim - Senec 
8:11, SK Kuřim - Pezinok 11:4, SK Kuřim - Sokolnice 6:8, SK Kuřim - 
Ivanka pri Dunaji 7:4.
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Kdy na házenou v září?
Sobota 7. 9. na stadionu

9:00 hod, Sportovní dětské dopoledne a odpoledne exhibiční zá-
pasy žáků a veteránů

Neděle 22. 9. na stadionu
11:00 hod, SK Kuřim - TJ Rožnov pod Radhoštem, 2. liga dorostenci
13:00 hod, SK Kuřim - Sokol Újezd u Brna, JM liga mladší žáci
14:30 hod, SK Kuřim - Sokol Újezd u Brna, JM liga starších žáci 
16:30 hod, SK Kuřim „B“ - Sokol Újezd u Brna, JM liga muži

Neděle 29. 9. na stadionu
9:30 hod, SK Kuřim - Sokol Juliánov, JM liga mladší žáci
11:00 hod, SK Kuřim - Sokol Juliánov, JM liga starších žáci 
13:00 hod, SK Kuřim - Zbrojovka Vsetín, 2. liga dorostenci 
15:00 hod, SK Kuřim „A“ - Sokol Juliánov, 2. liga muži
17:00 hod, SK Kuřim „B“ - HC Tišnov, JM liga muži

stupovali minižáci posíleni Ondrou Hiršem. Hráči předvedli velice sym-
patické výkony a snažili se hrát vyrovnané zápasy s protihráči o 3 roky 
staršími. Z předvedených výkonů můžeme soudit, že kuřimští hráči mají 
dobré předpoklady do budoucnosti,“ popisuje Dupal.

Nejlepším střelcem turnaje v kategorii mladších žáků byl vyhlášen 
náš Ondra Hirš. Premiérovou brankou vstřelenou za mladší žáky udělal 
trenérům radost D. Šigut, který je ročník 2003. Sestava a branky:  Kříž – 
O. Hirš (61), Horák (4), Barták (2), Křivánek (1), Sýs V. (4), Šigut (1), 
Adamec, Dupal.

Výsledky (hráno dvoukolově): SK Kuřim - Pezinok 11:20 a 11:17, 
SK Kuřim - Újezd u Brna 6:24 a 6:14, SK Kuřim - Senec 13:16 a 11:3, SK 
Kuřim - Sokolnice 11:15 a 8:7.

Celkové pořadí: 1. Sokolnice, 2. Pezinok, 3. Újezd u Brna, 4. Senec, 
5. SK Kuřim

-po-

Čtvrtfinále: SK Kuřim - Litovel 8:7
Semifinále: SK Kuřim - Bystřice pod Hostýnem 8:7
Finále: SK Kuřim - Sokolnice 7:9
Celkové pořadí: 1. Sokolnice, 2. SK Kuřim, 3. Ivanka pri Dunaji.

 

Minižáci v první desítce
Minižáci takového úspěchu jako přípravka nedosáhli, ale ostudu 

rozhodně také neudělali, když skončili na 8. místě s bilancí 4 výher a 5 
porážek. Podle slov trenérů dokonce výkonnosti družstva by odpovídalo 
umístění kolem 5. místa, proto měli k jejich vystoupení převážně jenom 
slova chvály. 

Kuřimští minižáci měli velice dobrou obranu, ale dost těžko se 
prosazovali v útočné fázi. Například s druhým celkem turnaje, Újezdem 
u Brna prohráli po vyrovnaném boji o jednu branku. Navíc hráči Kuřimi 
narození v ročníku 2002-2003 nastupovali ještě za tým mladších žáků a 
svoji roli tedy sehrála v některých zápasech i únava. Nejlepším hráčem 
družstva byl vyhlášen Václav Sýs. Sestava a branky: Kříž, Huvar – Sýs V. 
(26), Fojtík (11), Dupal (5), Horák (7), Křivánek (3), Barták (13), Ši-
gut, Adamec.

Výsledky: SK Kuřim - Uherské Hradiště 2:14, SK Kuřim - Moče-
nok 13:2, SK Kuřim - Karviná B 11:6, SK Kuřim - Újezd u Brna 4:5, SK 
Kuřim - Ivanka pri Dunaji 7:9, SK Kuřim - Karviná A 8:5, SK Kuřim - Bys-
třice pod Hostýnem 7:4, SK Kuřim - Litovel 7:12, SK Kuřim - Senec 7:6, 
SK Kuřim - Sokolnice 2:6.

Celkové pořadí: 1. Sokolnice, 2. Újezd u Brna, 3. Uherské Hradiš-
tě, 8. SK Kuřim.
 

Žákovské družstvo se mezi staršími prosa-
dilo

Mladší žáci obsadili na témže turnaji na Slovensku hezké páté mís-
to. „O postavení družstva do turnaje jsme byli požádáni dodatečně a na 
poslední chvíli, vzhledem k malému počtu účastníků. Za mladší žáky na-
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sport

Příští, říjnové číslo Zlobice vyjde v pátek 4. října. 
Uzávěrka bude v pátek 27. září.
Prosím o dodržení termínů.

Harmonogram na celý rok najdete na 
www.zamekkurim.cz/zlobice_noviny_pro_kurim_a_okoli.htm

Taj Ji

Atletika

Šipky

Dohrávka 10 kola série
V sobotu 28. 9. 2013 v 19 : 00  v Klubu POHODA kulturní dům 

Kuřim (vchod ze dvora) proběhne poslední šipkový turnaj série ročníku 
2012-2013

Průběžné pořadí: 1. R. Skopal 76, 2. J. Kessner 62, 3. P. Cimbálník 
49, 4. A. Klaška ml. 49, 5. L. Klašková 40, 6. L. Žáček 29, 7. A. Pospíšil 28, 
8.-9. D. Hedbávný 20 a A. Klaška st. 20, 10 T. Sehnal 18.

David Hedbávný

Taiji
Vážené občanstvo Kuřimi a čtenáři Zlobice! Chtěli bychom Vás 

informovat o možnosti zapsat se do kursu starobylého cvičení taiji quan 
(taiči), které bude vedeno, jako již i v letech minulých, kvalifikovaným 
lektorem Davidem Pirochtou a bude probíhat jednou týdně vždy v pátek 
od 19 - 21h (více na www.chen-brno.cz).

Zde přikládáme osobní pozvánku Sifu Davida Pirochty:
Taiji, jak již většina lidí ví, patří k vnitřním stylům čínských škol. 

Méně lidí je si však vědomo skutečnosti, že existuje 5 hlavních stylů taiji 
(chen, yang, wu, wu, sun; my se věnujeme původnímu a nejstaršímu sty-
lu chen). Taiji obecně ve své tradiční podobě kromě metody prevence a 
udržení si zdraví (fysického, duševního i sociálního) představuje i propra-
covaný způsob (sebe)obrany.

Před téměř 30 lety jsem začínal jako student sebeobrany, juda a 
karate, později jsem přešel na taekwondo a moderní wushu, souběžně 
jsem jako doplněk cvičil taiji stylu yang. Poté jsem se mnoho let věnoval 
jihočínskému stylu velkého draka, pak severnímu šaolinu a jako dopl-
něk chen taiji. Pak se mi však dostalo té cti být před 17 lety přijat za žáka 
mistrem Chen Shi Hongem, privátním studentem velmistra Chen Xiao 
Wanga, který představuje vedoucího celého stylu chen nejen v Číně, ale 
i ve světě.

Na závěr citáty z oblasti východní filosofie, které ve zhuštěné po-
době trefně vystihují ty nejjemnější přínosy, které nám pravidelné cvičení 
taiji může přirozeně do života vnést: „Velikost je otázkou okamžiku. Dob-
rota je prací na celý život.“ „Včera jsem byl chytrý; proto jsem chtěl změnit 
svět. Dnes jsme moudrý; proto měním sám sebe.“ „Není těžké najít dobré 
srdce, pokud ho hledá čistý život.“

Více detailů týkajících se mé školy a celé asociace, včetně odkazů 
na spřátelené školy na www.chen-brno.cz

Těším se na setkání s některými z Vás! 
David Pirochta

Právě nastal čas přijít mezi 
nás

Oddíl JUDO v Kuřimi zve nové zájemce z řad nejmaldších na své 
pravidelné tréninky juda. V oddíle pod vedením zkušeného trenéra Jiřího 
Halvy trénuje přípravka ve věku od 5-ti let. Vzhledem k věku dětí se tré-
ninky skládají hlavně z her, motorických cvičení a pohybové průpravy. Z 
technik juda malí judisté okusí pády a základní techniky boje na zemi a v 
postoji. Tréninkem juda děti získají pohybové základy, které mohou vyu-
žít i v jiných sportech. Pro ty nejšikovnější jsme připraveni zajistit růst v 
rámci profesionálního sportovního prostředí v Brně v klubu SKKP Brno.

Trénujeme každé pondělí od 16:00 začátečníci a od 17:00 pokro-
čilí v sokolovně v Kuřimi.

Na první trénink vezměte s sebou teplákovou soupravu - dlouhé 
kalhoty a dlouhý rukáv.

Hlavní trenér Jiří Halva
tel: 608 418 399, halvajiri@seznam.cz
www.skkp.cz

Judo

Kuřimská běžecká liga
XIII. Kuřimská hora - sobota 31. 8. 2013
Prezentace od 9:00 (prezentace končí 15 minut před startem).
Start 10:00 
Místo u ZŠ Tyršova v Kuřimi, šatny jsou k dispozici
Trať: Okruh kolem Kuřimské hory (5800 m)
Okolo Kuřimské hory, 1/3 lesní cesty, 2/3 štěrková cesta
Trať (děti) Lidová Kuřimská hora (2000 m)
Po lesní cestě. Start je vzdálen asi 200m od místa prezentace.
Startovné: 30 Kč (zahrnuto občerstvení po závodě)
Pořadatel: TJ Slovan Podlesí
Další info: Součástí závodů je lidový běh na 2km pro začínající běžce a 
mládež.



Placená inzerce

Provádíme servis, lakýrnické a klempířské práce všech značek automobilů.

Nový Ford Focus 

vcik@rasino.cz 
tel.: 602 486 331
Rašino a.s., KUŘIM, Brněnská 1085

motor 1.6, výbava 

Trend 299 990 Kč 



ZÁŘÍ 2013

ZÁŘÍ

SOBOTA

21I9
21:30

PÁTEK

20I9
21:30

SOBOTA

14I9
21:00

PÁTEK

13I9
21:30

MIX
&
OLDIES

KVÍZ?

CESTOPISNÁ
PŘEDNÁŠKA

HOUSE
TRANCE
ELECTRO

TECHNO
ELECTRO

DISCO
OLDIES
MIX

KONCERT
LIVE

KONCERT
LIVE

Út - Čt   16:00 - 22:00
Pá         16:00 - 03:30
So         14:00 - 03:00
Ne        14:00 - 22:00
www.clubescape.cz

Club a kavárna Escape
Křížkovského 48 - zámek
Kuřim 664 34
club@clubescape.cz
Tel.: 773 943 943

Stálá akce: 
Oslavte u nás narozeniny, 
dostanete sekt zdarma! 
Podrobnosti na:
www.clubescape.cz

Oldies&Mix Party DJ Flash Na starý, ale taky nejnověší hity 
můžete zapařit na. Jägermeister za 29 Kč s Colou za 45 Kč. Vstup 0/30 Kč.

DRUM &
BASS

DISCO
OLDIES
MIX

SOBOTA

7I9
21:00

PÁTEK

6I9
20:00 ČANKIŠOU & BUDOÁR STARÉ DÁMY 

nádvoří zámku Závěrečný koncert KZKL. Koncert plný ener-
gie se dvěma špičkovými kapelami, které přesahují každou žánrovou
škatulku. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej
v Clubu. Pořadatel SCKD. + v Clubu Escape Oldies párty.

SOBOTA

28I9
21:00

PÁTEK

27I9
21:30

Drum&Bass Break trip no. 32 Fil White, 
Abortionist, Payrex Jägermeister za 29 Kč. Vstup 0/30 Kč.

Techno Wars Dazy & Nee`o, Thomazz B, 
Naker, Wolf Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup 0/30 Kč.

MIX
&
OLDIES

The Night Out Thomazz B, Wattronic, Marcel 
De Valerio, Naker - trance, electro, tech, house. Z+Cola 29 Kč.

28.9. - 29.9. Medové dny - nádvoří zámku
Tradiční oslava včelařství v Kuřimi. Prodej včelích produktů, ale i jiné

 řemeslné výroby. Bohatý kulturní program i pro děti… Pořadatel SCKD.

Dance Hits 90&News DJ George Párty s tanečními disco 
hity z 80. let až do dneška. Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Párty s tanečními disco 
hity z 80. let až do dneška.  Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup zdarma.

PÁTEK

13I9
18:30

Za jógou do Indie - přednáška Neformální setkání s foto
prezentací a povídáním Lenky Holubové o kurzu jógy v Indii. Ochutnávka BIO 
čaje z Indie. Rezervujte si místo e-mailem! Vstupné dobrovolné.

Mix&Oldies Party Rotone Párty s tanečními hity. Tancujte až 
do rána. Akce na drink Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup zdarma.

Každé úterý od 19:00 Hospodský kvíz!
Sestavte s kamarády tým a soutěžte o ceny v otázkách z různých katego-
rií. Podrobnosti na Fcb. Zábavný fenomén, který dobyl Evropu. Vst. 30 Kč. 

ČTVRTEK

3I10
20:00

Adriano Trindade & Los Quemados (Brasil/CZ) 
Salsa, jazz - Escape Live music. 100/120 Kč.


